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Obecní úřad informuje

Závišan- zpravodaj obce Závišice
Číslo 12/2006 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.11.2006,IČO 600709,
tel./fax.556856000,e.mail:ouzavisice@iol.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 22.12.2006*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*
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Přijatá usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice,
ze dne 1. listopadu 2006
Zastupitelstvo obce
Schvaluje:
1/2006 Program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Závišice
9-0-0
2/2006 Jednací řád ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce
9-0-0
3/2006 Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a předsedů finančního a kontrolního
výboru
9-0-0
4/2006 Zprávu o průběhu a výsledku voleb do zastupitelstva obce Závišice konané ve dnech
20. a 21. října 2006 a že zvolenými zastupiteli na volební období 2006- 2010 jsou
- Vlastimil Hajda, Mgr. Julie Hyvnarová
(ODS)
- Marta Najzarová, Aleš Kuběna
(KDU-ČSL)
- Michal Bortel
(Nezávislí-bezpartijní)
- Zdeněk Vajda, Libor Kahánek, Lumír Lošák, Ing. Vítězslav Jalůvka (ČSSD)
9-0-0
Volí:
5/2006 Předsedu volební komise pro volbu starosty, místostarosty a předsedů výborů finančního a kontrolního, pana Kahánka Libora
8-0-1
6/2006 Členy volební komise pro volbu starosty, místostarosty a předsedů výborů
Pana Michálka Radomila a Bc. Michálka Rostislava
9-0-0
7/2006 Předsedu návrhové komise pana Lošáka Lumíra
8-0-1
8/2006 Členy návrhové komise pana Ing. Kuběnu Josefa, Heralta Petra
9-0-0
9/2006 Za ověřovatele zápisu paní Mgr. Hyvnarovou Julii a pana Bortla Michala
7-0-2
10/2006 Předsedu mandátové komise pana Botha Zdeňka
9-0-0
11/2006 Členy mandátové komise pana Jurečku Ladislava a Váňu Antonína
9-0-0
12/2006 Do funkce starosty obce Závišice na volební období 2006-2010
pana Vajdu Zdeňka
8-0-1
13/2006 Do funkce místostarosty obce Závišice na volební období 2006-2010
paní Najzarovou Martu
7-0-2
14/2006 Předsedu finančního výboru pana Kahánka Libora
8-0-1
15/2006 Předsedu kontrolního výboru paní Mgr. Hyvnarovou Julii
8-0-1
Stanovuje:
16/2006 počet členů zastupitelstva obce, uvolněných pro výkon funkce jeden,
starosta obce
9-0-0
Zřizuje:
17/2006 Finanční výbor a kontrolní výbor na volební období 2006-2010
9-0-0
Určuje:
18/2006 Finanční a kontrolní výbor budou ve volebním období 2006-2010 pětičlenné
7-1-1
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
Místostarostka obce
starosta obce
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.11.2006

Závišice mají mistra České republiky v JUDO!

Zastupitelstvo obce po projednání:

schvaluje:
24/2006 program jednání ZO
9-0-0
25/2006 zřízení komisí pro volební období 2006-2010 a to- komisi sociální, komisi kulturní,
komisi životního prostředí a komisi pro prevenci kriminality.
7-0-2
26/2006 prioritu obce na příští rok- výstavbu chodníku na horním konci
9-0-0
27/2006 dle § 20 odst. 7 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů Návrh zadání změny č. 3 územního plánu obce Závišice
9-0-0
28/2006 úpravu rozpočtu obce Závišice č.3 na rok 2006- viz příloha
9-0-0
29/2006 dotaci žadatelům manželům Bortlovým (č.p.289)ve výši 50% uznatelných nákladů
na plynovou přípojku a to ve výši 7.670,- Kč-viz příloha
8-0-1
30/2006 přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu MSK v roce 2006 pro zásahovou jednotku SDH obce Závišice v celkové výši 2.900,- Kč
9-0-0
souhlasí
31/2006 dle § 21odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů, se zkráceným způsobem projednání Změny č.3 územního
plánu obce Závišice , tj. bez fáze projednání „Konceptu řešení“
9-0-0
navrhuje
32/2006 úpravy ve veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice , která se
týká zásahů do dřevin rostoucích mimo les v tomto znění
-Čl. III odst.1) a) 1000,- Kč za jedno meritorní rozhodnutí ve věci žádosti o povolení
kácení dřevin
-Čl.III odst.1) c) 1000,- Kč za meritorní rozhodnutí ve věci pozastavení, omezení
nebo zákazu kácení dřevin
-změnu ve čl.IV., Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.2010
9-0-0
pověřuje:
33/2006 v případě souhlasu rady města Kopřivnice ve věci projednávaných změn veřejnoprávní smlouvy , starostu obce podepsáním této veřejnoprávní smlouvy.
V případě že rada města Kopřivnice s navrženými změnami předložené veřejnoprávní
smlouvy nebude souhlasit, bude tato smlouva projednávána na některém dalším zasedání Zastupitelstva obce Závišice
9-0-0
Marta Najzarová
místostarostka

Zdeněk Vajda
starosta obce
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Historického úspěchu dosáhl 18. 11. 2006 v Mohelnici Adam Kahánek, když
na mistrovství České republiky starších žáků vybojoval ve váze do 55 kg zlatou medaili a stal se mistrem České republiky v JUDO! Závišickému oddílu
tak dal hezký dárek k pátému výročí jeho vzniku.
I v dalších závodech se závišickým judistům dařilo. Na mezinárodní GRAND
PRIX dorostenců v Ostravě skončil Radek Honč pátý a Adam Kahánek bral stříbrnou medaili.
Následující dva mezinárodní turnaje se odehrávaly v zahraničí. Nejprve čtyřlístek
našich žáků ve složení Ondřej Číp, Radek Honč, Adam Kahánek a Jan Kuběna
bojoval na jihu Slovenska v Galantě. S velkou konkurencí dokázal držet krok jen
Adam Kahánek, když vybojoval dvakrát stříbrnou příčku stupňů vítězů jak ve starších žácích, tak v dorostencích.
Týden na to vyjeli Radek Honč a Adam Kahánek na opačnou stranu, tentokrát do
Polska. Sportovní klub Czarni Bytom pořádal mezinárodní turnaj LIBERTY CUP.
Oba závišičtí judisté výborně hájili naše barvy a oba vybojovali medailové pozice.
Radek Honč získal bronzovou Adam Kahánek zlatou medaili.

Gr
atu
lu
jem
e!

bere na vědomí:
19/2006 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO
20/2006 zprávu starosty o činnosti obce
21/2006 informaci o projednání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Závišice
22/2006 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tj. Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu
23/2006 jmenování předsedů jednotlivých komisí starostou obce

Turnaj v bowlingu
Tělovýchovná jednota Závišice vyslala své smíšené družstvo na okresní turnaj v
bowlingu,který organizovalo Regionální sdružením ASPV Nový Jičín. Turnaj se
uskutečnil dne 9.11.2006 v herně bowlingu v Kopřivnici u koupaliště.
Z 16 zúčastněných družstev obsadilo družstvo TJ Závišice ve složení Jurečka L.,
Kelnarová J., Váňa R. a Gilarová J. velmi pěkné páté místo. Vítězem se stalo družstvo Bílovce před Novým Jičínem a Rybím.
Blahopřejeme!
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Podtlaková kanalizace je:
• náročná na výstavbu - vlnovec, přesně uložené potrubí,
není možné v kopcovitém terénu
• náklady ve zhruba stejné výši jako kanalizace tlaková
• citlivější na nečistoty v odpadních vodách
• citlivá na těsnost sacích ventilů
• s náhradními díly dostupnými pouze od jednoho dodavatele
• s nebezpečím vniknutí jedovatých a výbušných látek do systému
• průměr páteřního řádu do 120 mm
Domovní čistírny odpadních vod:
• za provoz a náklady spojené s provozem ručí majitel
přilehlé nemovitosti
• náklady cca 1/3 nákladů jako na gravitační kanalizaci
• větší problém se zachováním čistících schopností ČOV
• nutné dobudování kanalizace na odvádění předčištěných
odpadních vod k vodoteči
• prozatím není potvrzena možnost čerpání dotace na ČOV

Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 20. 12. 2006 v 17.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlů.
Hlavním bodem programu bude rozpočtové provizorium obce na leden-březen 2007
a obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
ObÚ informuje, že Zpravodaj leden 2007 bude v prodeji od 3.1.2007.

Informace z knihovny
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude ve dnech
22. 12. 2006 - 1. 1. 2007 uzavřena.

Pozvánka
Prosincoví jubilanti
*VÁNOČNÍ KONCERT HEIDI JANKŮ PRO VŠECHNY PRIMA DĚTI*
V pátek 15. 12. 2006 uskuteční Fond Heidi Janků a Rostislava Klesly pro opuštěné
a handicapované děti se sídlem v Mořkově koncert stálice české pop music
Heidi Janků a jejich hostů
!Koncert je určen pro všechny děti z našeho regionu!
Náměstí T.G.M. v Novém Jičíně, začátek v 15.00 hodin
vstup zdarma, zdarma vánoční tombola pro děti

60 let Lošák Stanislav
Váňa Ladislav
Vosol Miroslav
65 let Bachárová Anna
70 let Bachár Štefan
85 let Horáková Anežka

č.p. 216
č.p. 164
č.p. 106
č.p. 220
č.p. 220
č.p. 116

Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Placená inzerce

Šití a opravy oděvů i bytového textilu
Věra Procházková, Závišice 239, telefon: 605 169 208

Natáčení na video
- profesionální digitální technologie, včetně ozvučení-svatby, padesátky atd.
PhDr. Vítězslav Černoch, telefon: 728 362 757 (Mořkov).
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Prosincové pranostiky
Prosinec byl v římském kalendáři měsícem desátým - odtud
pojmenování december. Jeho české označení snad pochází
od slova siný, prosinět, jelikož prosincové dny jsou charakteristické barvou šedivou, jsou bledé, mlhavé, protože slunce
v tomto období svítí z celého roku s nejnižší intenzitou.
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent.
O svatém Mikuláši často snížek práší.
Když přijde svatá Lucie, najde tu už zimu.
3
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Výsledky soutěže o nejlepší pálenku
Na Martinské zábavě dne 11.11.2006 proběhla soutěž o nejlepší pálenku.
Ze 13 hodnocených vzorků byly porotou vybrány tři nejlepší. Na prvním místě se
umístila pálenka pana Tomáše Najzara, druhé místo získala paní Jiřina Hývnarová a
třetí skončila slečna Markéta Mácová.
MO KDÚ-ČSL děkuje všem za účast a pomoc při organizaci této akce.

Rozpis bohoslužeb o Vánocích
v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích

Odpadní kanalizace a jejich druhy
Kanalizace je všeobecně velký problém, který budou muset řešit všechny obce .
Obce budou k tomuto doslova dotlačeny zákony o ochraně životního prostředí.
Nepodnikne-li obec kroky k čištění odpadních vod vznikajících v každém domě,
bude muset po roku 2010 platit „pokutu“ za vypouštění splaškových vod do vod
povrchových. Proto na tento problém upozorňujeme.
V podstatě existují čtyři možnosti čištění splaškových vod, a to: tři druhy kanalizací a systém domovních čistíren odpadních vod.
Kanalizace se dělí na tyto základní druhy:
1) Gravitační kanalizace (klasická)
2) tlaková kanalizace

Možnost čerpání dotace
Neděle 24. 12. 2006
Pondělí 25. 12. 2006
Úterý 26. 12. 2006

10.00 hod. a
10.00 hod.
10.00 hod.

24.00 hod. (půlnoční)

Silvestr 2006
Rok 2006 nám končí tímto měsícem a jako vždy SILVESTREM a veselím s ním
spojeným. Opět společně s kulturní komisí chystáme malé zakončení roku nebo spíše
přivítání Nového roku 2007. Jak je zvykem, bude na zahřátí po půlnoci malý přípitek
před budovou Obecního úřadu a ke zhlédnutí ohňostroj. Kdo nepřijde bude litovat, ale
to už znáte.
S oslavami je spojen i nemilý zvyk bouchání petard a podobných pyrotechnických
„hraček“. Ohňostroj je jedna věc a bouchání bez rozumu je věc druhá. Proto apeluji na
rodiče, aby pokud možno omezili nákup petard, dělobuchů a podobných třaskavin, které
jsou v rukách dětí nebezpečné a navíc děti tyto házejí pod nohy kolem stojících bavících
se spoluobčanů a to jistě není příjemné nikomu.
Přeji všem krásný poslední měsíc v roce a pohodové prožití klidných Vánoc.
Z. Vajda

To se jen tak nevidí...
Ukázka z letošní sklizně řepy, která se urodila
na poli pana Jiřího Kuběny.
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3) podtlaková kanalizace

Gravitační kanalizace je:
• velká hloubka výkopu a uložení kanalizace pro zajištění spádu
• tím vzniklé vysoké náklady na vlastní výstavbu
• v našem profilu krajiny navíc nutno zbudovat několik
přečerpávacích míst pro zachování samospádu
• s nízkou samočistící schopností, tzn. zvýšené náklady
na provozování
• s velkou četností revizních objektů
• s nízkou vodotěsností - infiltrace balastních vod vede
ke snížení efektivity čištění
• průměr páteřního řádu cca 600 mm

Tlaková kanalizace je:
• úzký výkop hl. 0,9 - 1,2 m bez potřeby spádu, potrubí
doslova „kopíruje“ terén
• náklady ve výši 2/3 nákladů na gravitační kanalizaci
• vodotěsný systém
• bez nebezpečí vniknutí jedovatých a výbušných látek
do trubního systému
• stoka bez revizních objektů
• samočistící schopnost potrubí
• průměr páteřního řádu do 120 mm
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Školní okénko
Ve čtvrtek 2. listopadu navštívili žáci 3. a 4. ročníku dopravní hřiště v Příboře.
Nejdříve si teoreticky zopakovali dopravní značky a zhlédli ukázkový film o bezpečné jízdě na jízdním kole. Na dopravním hřišti si při jízdě na kole ověřili své znalosti.
V pondělí 19. listopadu předškoláci a žáci 1. až 3. ročníku navštívili Divadlo loutek v Ostravě, kde viděli pohádku Sněhurka.
Ve čtvrtek 21. prosince v 16:00 hodin se bude konat v místním kostele Vánoční
koncert dětí ZŠ a MŠ.
Všechny srdečně zveme.

Pohádka s Mikulášskou nadílkou
V neděli 3.12.2006 v 15.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů
sehraje divadelní soubor ze Štramberka pohádku
VYMĚNĚNÁ PRINCEZNA
Po představení bude Mikulášská nadílka
Vstupné: děti 10Kč
dospělí 20Kč

Vánoční koncert
Kulturní komise při ObÚ Vás zve na Vánoční koncert, který se uskuteční
v neděli 17. 12. 2006 v 18.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlů.
Vystoupí Pěvecké sdružení Kopřivnice a Komorní orchestr Kopřivnice.
Vstupné dobrovolné.

Rekonstrukce školy a Den otevřených dveří
Již mnohokrát jste byli informováni o probíhající rekonstrukci školy a celkového
zázemí. Celá rekonstrukce stála 10.105.000,- Kč a stavba jako taková byla ukončena a
předána ke dni 15. listopadu tohoto roku. Po tomto datu již byly prováděny pouze malé
estetické opravy či doplňováno vybavení interieru.
V úterý 28. listopadu proběhla kolaudace celého objektu, včetně hygienické kontroly a
kontroly požární bezpečnosti. Účastnili se zástupci stavební firmy GEDOS Nový Jičín,
zástupce stavebního úřadu, hygieny, hasičské jednotky z Nového Jičína a zástupce
obce. Kolaudace probíhala v dopoledních hodinách nejdříve fyzickou kontrolou objektu a poté kontrolou dokladové části dokumentace. Konstatováno bylo všemi dotčenými
orgány, že je vše v pořádku a stavba je vhodná k užívání.
Poděkování za celkovou odvedenou a velmi kvalitní práci patří všem, kdo se na
tomto velkém díle podíleli, především jsou to zaměstnanci stavební firmy, zaměstnanci
školy a obce, ale i rodiče a členové TJ.
Děkuji všem za trpělivost a věřím, že vše bude sloužit ke spokojenosti uživatelů.
Aby měli všichni zájemci z řad občanů možnost nahlédnout do míst, kam se
jistě jen tak nedostanou, máme společně se školou a TJ Závišice přichystán
Den otevřených dveří v sobotu 9. prosince v 9.00 hodin.
Sraz zájemců před vstupem do školy.
Uvidíte celou školu, školku včetně zázemí a nově vzniklé prostory jako např. saunu či malý víceúčelový sál nebo posilovnu.
Srdečně Vás všechny zvu - prohlédnout, zavzpomínat,…
Z. Vajda
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Dětský Vánoční koncert
Vánoční koncert, na kterém se představí děti základní a mateřské
školy Závišice a mladí hudebníci ze Závišic se bude konat
ve čtvrtek 21. 12. 2006 v 16.00 hod.
v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích

Vánoční jarmark
Kulturní komise při ObÚ pořádá Vánoční jarmark,
který bude probíhat ve čtvrtek 21. 12. 2006
souběžně s dětským koncertem a po něm
před kostelem Sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
Přijďte si navodit vánoční atmosféru a koupit např. výrobky dětí z mateřské a základní
školy, keramiku B+B Hrubí, vánoční perníčky, svařené víno nebo něco k zakousnutí.
Vystoupí i místní skauti s vánočním představením.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
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