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Hukvaldský zvon znovu do Závišic
Poslední týden v únoru se dva závišičtí judisté Josef Babiář a Adam Kahánek zúčastnili
pravidelného jarního soustředění na Hukvaldech. Závišické JUDO si připsalo další
úspěch, když zásluhou Adama Kahánka putovala prestižní cena „Hukvaldský zvon“
znovu do Závišic. Vloni ji totiž vybojoval Josef Babiář.
Další závody absolvovali závišičtí judisté, jako posily v soutěžích družstev. Na oblastním přeboru starších žáků v Hranicích startoval Ondřej Číp za tým Femax Hranice.
Po výborném výkonu pomohl dvěma vítězstvími k zisku zlatých medailí svému oddílu.
V Ostravě se pak uskutečnilo 1. kolo dorostenecké ligy družstev. Za Železo Hranice
bojoval ve váze do 60 kg závišický Adam Kahánek a v kategorii do 73 kg Miroslav
Ondrejka ze Štramberka. Oba svými vyhranými zápasy podpořili svůj tým a měli lví
podíl na zisku bronzových medailí za třetí místo v této nejvyšší dorostenecké soutěži.
Další závišický judista Radek Honč, (55 kg) hostující za SKKP Brno, pak tolik štěstí
neměl a se svým týmem obsadil 6. místo.
Dvakrát se naši judisté představili na severu Čech. V Mělníku se turnaje GRAND PRIX
zúčastnili Ondřej Číp, Radek Honč, Jan Kuběna a Adam Kahánek. Mezi staršími judisty se přiblížil k medailím jen Adam Kahánek, který prohrál boj o třetí místo a zůstal
těsně pod stupni vítězů. Na dalším turnaji v Liberci už ale na bedně stál, tentokrát
s bronzovou medailí.
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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 7. března 2007 od 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hlavním bodem programu bude rozpočet obce na rok 2007.

Poplatek ze psů na rok 2007
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek ze psů na rok 2007, aby tak učinili
nejpozději do 31. 3. 2007.
Sazba poplatku je 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího psa.

Poděkování
Děkujeme členům Komise kultury při ObÚ Závišice a všem, kteří se věnovali přípravě
a organizaci průběhu XVII. OBECNÍHO BÁLU, účinkujícím za jejich vystoupení
a všem, kteří přispěli cenami a finančními prostředky do tomboly.

Zavedení letního času
V neděli 25. března 2007 se zavádí letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 3/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28.2.2007, 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 26.3.2007*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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Obecnímu úřadu Závišice bylo oznámeno firmou ADAM z Přerova, že v současné době
tato firma provádí v naší obci průzkum formou měření geopatogenních zón v domácnostech, které se jim přihlásí a poskytují bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení.
Obecní úřad Závišice tímto sděluje, že se jedná o soukromou akci, ObÚ pouze vzal
toto oznámení na vědomí, je jen na občanech, jestli se do průzkumu zapojí.
Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(50,-Kč), mapa-Závišice(30,-),
turistická známka-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-).
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Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
Upozorňujeme občany, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,
na lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu:
Občanské průkazy
Lhůta k výměně
Lhůta k podání žádosti
bez strojově čitelných
občanského průkazu
o vydání občanského
údajů, vydané
průkazu
do 31. prosince 1998
do 31. prosince 2007
do 30. listopadu 2007
do 31. prosince 2003
do 31. prosince 2008
do 30. listopadu 2008
Výměně podléhají i občanské průkazy, které byly vydány s dobou platnosti bez omezení.
Tato výměna se netýká občanů, narozených před 1. lednem 1936, kteří vlastní občanský
průkaz s dobou platnosti bez omezení a pokud platí údaje v něm uvedené.
O vydání nového občanského průkazu můžete žádat již nyní, na Městském úřadě Kopřivnice, odbor správní, 4. podlaží. Za výměnu se nevybírá správní poplatek. K výměně je
třeba předložit vyplněnou žádost, 1 průkazovou fotografii a dosavadní občanský průkaz,
popřípadě další doklady (např. oddací list, rodný list dítěte) osvědčující skutečnosti,
o nichž se do OP zapisují údaje (např. uvedení manžela, dětí) na žádost občana.
Nesplnění povinnosti provést v zákonné lhůtě výměnu občanského průkazu je přestupkem
dle § 16a odst. 1 písm. g) zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 10.000,-Kč.
Od druhé poloviny r. 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji.
Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou).
Výměna řidičských průkazů
Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích končí 31.12.2007
platnost řidičských průkazů vydaných v období od 1. 7. 1964 až do 31. 12. 1993.
Vzhledem k tomu, že se výměna těchto průkazů týká většího počtu řidičů, doporučujeme
občanům, aby výměnu nenechávali na poslední chvíli, ale aby žádali o výměnu již nyní.
Do konce roku 2007 jsou tyto řidičské průkazy vyměňovány bezplatně, poté se bude
výměna zpoplatňovat.
O vydání nového řidičského průkazu žádejte na Městském úřadě Kopřivnice, odbor dopravy, 4. podlaží. K výměně je třeba předložit vyplněnou žádost, 1 průkazovou fotografii, dosavadní řidičský průkaz a platný občanský průkaz.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice
8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
úřední den
8.00 - 11.30
12.30 - 14.00
8.00 - 11.30
12.30 - 17.00
úřední den
8.00 - 11.30
12.30 - 14.00
neúřední den informace a podatelna 8.00 - 12.00
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Informace od hasičů
Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Závišice děkuje všem sponzorům z řad místních podnikatelů, příznivců a našich členů, jejichž seznam je uveřejněn ve skříňce SDH vedle obchodu, za věcné dary a finanční prostředky do tomboly na letošním Hasičském končinovém plese. Výtěžek z velmi bohaté tomboly bude věnován na celoroční činnost našich
úspěšných mladých hasičů.
Mladí hasiči soutěžili v Havířově
V sobotu 24.2.2007 naši starší žáci soutěžili na XVI. ročníku halového Mistrovství
Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v městské sportovní hale v Havířově. Prestižní
soutěže za účasti 85 špičkových družstev z celého bývalého Československa, která
probíhala ve 3 požárních disciplínách, se naši reprezentanti zúčastnili letos podruhé.
Po chybách ve štafetě požárních dvojic (42. místo) a v uzlové štafetě (33. místo)
a po vynikajícím výkonu ve štafetě 4 x 40 m (15. místo) obsadili v celkovém hodnocení 30. místo a v hodnocení družstev z Moravy 11. místo.
Halovými mistry se pro letošní rok stali starší žáci z Lukavice (okr. Ústí nad Orlicí),
druhé místo vybojovala Veselá (okr. Vsetín) a třetí místo obsadil Horní Žukov (okr.
Karviná).
Kolektiv mladých hasičů
Hasiči by velmi rádi přivítali další místní děti, které by měly zájem stát se mladými
hasiči, pro doplnění svých žákovských kolektivů. Zájemci ve věku 6 - 14 let se mohou
přijít podívat i se svými rodiči na pravidelné tréninkové schůzky mladých hasičů, přes
zimní období každou sobotu od 14.00 hodin v tělocvičně a od jara do podzimu každý
pátek od 17.00 hodin na cvičišti U Kremlů.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Placená inzerce
Natáčení na video
SVATBY, OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, PROMOCE, KŘTY, POHŘBY aj.,
profesionální technologie a kvalita DVD. Film je možno promítnout již na Vaší akci.
Kontakt: PhDr. Vítězslav Černoch, Mořkov 391, tel: 728 362 757
- vše za rozumnou cenu.
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Školní okénko

Jubilanti

Měsíc únor začal pro žáky jednodenními pololetními prázdninami v pátek 2. února.
V pondělí 5. února se ve škole konal zápis žáků do první třídy. K zápisu se dostavilo
6 dětí zdejší mateřské školy. Do školy se těší 4 děvčata a 2 kluci.
Nedělní odpoledne 11. února patřilo dětem. V sále U Kremlů se konal dětský maškarní ples. Děti si zatančily, zasoutěžily a měly možnost vyhrát v bohaté tombole
spoustu pěkných cen. Všem, kteří do tomboly přispěli, děkujeme.
V úterý 13. února navštívili žáci školy Kulturní dům v Kopřivnici a zhlédli divadelní
představení Popelka.
Od pondělí 26. 2. do pátku 2. 3. měli žáci školy jarní prázdniny.

Hodně zdraví a radosti přejeme spoluobčanům, kteří v březnu slaví svá jubilea:

Rekreační turistika Kopřivnice - akce na březen 2007
1. 3. zimní stadion Kopřivnice - 16 hodin
promítání - parky USA
3. 3. ČD (vlakové nádraží) Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Hostašovice-Jasenice-Petř.hůrka-Straník-ČD Hostašovice, délka trasy 15 km
7. 3. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice-Horečky-ČD Frenštát p/R.,délka trasy 8 km
8. 3. zimní stadion Kopřivnice - 16 hodin
promítání - Černá Hora
10. 3. ČD Kopřivnice - 7.12 hodin
ČD Ostrava hl.n.-Landek-ČD Ostrava hl.n., délka trasy 10 km
14. 3. ČD Kopřivnice - 8.21 hodin
ČD Jeseník n/O.-Vražné-Mankovice-ČD Suchdol n/O., délka trasy 11 km
15. 3. zimní stadion Kopřivnice - 16 hodin
promítání - Řecko
17. 3. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin
ČD Frenštát p/R.-Závodiště-Kaskáda Tichá-Janíkovo sedlo-Kopřivnice, 10 km
21. 3. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin
ČD Studénka-Bartošovice-Libhošť-BUS nebo přes Borovec, délka trasy 12 km
22. 3. zimní stadion Kopřivnice - 16 hodin
promítání - Holandsko
24. 3. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin
ČD Vítkov-Kaménka-ČD Heřmánky, délka trasy 10 km
28. 3. zimní stadion Kopřivnice - 8 hodin
Janíkovo sedlo-Pískovna, délka trasy 6 km
31. 3. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin
ČD Štítina-Kravaře-Hrob E.Václavíka-Výstava-ČD Štítina, délka trasy 8 km
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12
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Marie Matzková
Bohuslav Pustějovský

Marie Honešová
Ludmila Pustějovská

Vítání jara a Jarní koncert
Komise kultury při ObÚ Závišice pořádá Jarní koncert, který se bude konat
v neděli 18. března 2007 od 17.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů.
Populární skladby světových autorů zahraje
Komorní orchestr Kopřivnice za řízení Petra Lichnovského.
Vstupné dobrovolné.
Před tímto koncertem se můžete společně s dětmi z MŠ a ZŠ v Závišicích
rozloučit se ZIMOU a přivítat JARO zpěvem a vhozením zapálené MORENY,
která představuje ZIMU, do říčky Sedlničky.
Sraz průvodu v 16.00 hodin před školou.

Jarní květinové odpoledne
Kulturní komise při ObÚ Závišice připravuje společně
s prodejnou KVĚTINKY U ČERVENÉ KARKULKY v Kopřivnici
na neděli 1. dubna 2007 od 15.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů

Jarní květinové odpoledne
Program: - ukázky aranžování květin s možností zakoupení těchto aranžmá
(jarní, velikonoční, svatební vazby)
- módní přehlídka svatebních šatů
- ukázky přípravy míchaných nápojů s možností zakoupení těchto nápojů
předvedou studenti Střední školy hotelnictví a gastronomie Frenštát p/R.
Vstupné dobrovolné
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Studny a odběry podzemních vod
Dne 11. prosince 2003 přijal Parlament České republiky zákon č. 20/2004 Sb., kterým
se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).
Na základě tohoto zákona zaniká k 1. 1. 2008 platnost povolení k odběru povrchových
a podzemních vod a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001.
Výjimkou jsou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností, chat, chalup apod. (vaření, zalévání zahrady,
splachování WC, napájení zvířat,…).
Na tato povolení, která byla vydána majitelům studní-nepodnikatelům, se zánik
nevztahuje - povolení platí i nadále.
Problém nastává u majitelů studní-nepodnikatelů, kterým nebylo vydáno povolení stavby studny nebo stavba nebyla kolaudována nebo kterým nebylo vydáno povolení k odběru podzemní vody. V těchto případech platí:
Studny prokazatelně(doklad dokazující stáří studny nebo čestné prohlášení pamětníkavlastníka,zhotovitele studny apod. nebo stavební provedení studny odpovídající doběnapř.kamenné studny) vybudované před r. 1955 se považují za povolené a je možné
legálně odebírat podzemní vodu-povolení k odběru mít nemusí a studnu úřadu nehlásí.
Studny vybudované po r. 1955-povolení k odběru mít musí. Po roce 1955 se mohly
budovat studny vždy pouze na základě vydaného stavebního povolení a k odběru vody
bylo vždy vydáno povolení. Pokud vlastníci a uživatelé těchto studní nevlastní tyto doklady, jedná se o stavby v rozporu se stavebním a vodním zákonem a je potřeba je legalizovat. K tomu nestačí pouhé přihlášení na vodoprávním úřadě, ale i náležitosti dle stavebního zákona. Základní je pasport studny, zkrácená projektová dokumentace stavby
vypracována oprávněnou osobou a některé další doklady. Následně je třeba podat žádost
o dodatečnou legalizaci nepovolené stavby. Vodoprávní úřad po provedeném řízení
stavbu povolí nebo v opačném případě může nařídit její odstranění.
Po zlegalizování stavby požádá občan o vydání povolení k odběru podzemní vody.
K tomu potřebuje mimo jiné vyjádření osoby s odbornou způsobilostí - hydrogeologa,
pokud ve výjimečných případech vodoprávní úřad nerozhodne jinak.
U budování nových studní se nic nemění, stále platí, že studna je stavbou vodního díla
a její realizace je možná pouze na základě pravomocného stavebního povolení a podzemní vodu lze odebírat pouze na základě vydaného povolení k nakládání s vodami
(jejich odběru z vod podzemních), které vydává po provedeném řízení příslušný vodoprávní úřad.
Příslušný vodopráv.úřad: Městský úřad Kopřivnice,odbor život. prostředí a zemědělství,
oddělení vodního hospodářství, 5. podlaží
Informace na www.mze.cz (sekce vodní hospodářství) nebo www.zanikpovoleni.cz
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