Zpravodaj/ červenec 2007

Zpravodaj / červenec 2007

Zlatá medaile pro Závišice ze Slovinska!
Až do Slovinska se v červnu vydali Radek Honč a Adam Kahánek, aby zde
bojovali o medaile na mezinárodním turnaji v Dupleku u Mariboru.V konkurenci
judistů z Itálie, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Čech, Chorvatska a Slovinska
se naši dorostenci ukázali ve velmi dobrém světle. Radek Honč skončil pátý. Adam
Kahánek dovezl z jihu Evropy dokonce zlatou medaili!
V posledním závodě základní části dorostenecké ligy skončil Adam Kahánek
s týmem ŽELEZO Hranice na třetím místě a Radek Honč byl s SKKP Brno čtvrtý.
Na velké ceně města Litvínova vybojoval Adam Kahánek 1. místo, když
v rozhodujícím zápase dokázal porazit Sládka z USK Praha.
Závišičtí judisté přejí Všem hezké prázdniny a příjemně strávenou dovolenou.

Rekreační turistika Kopřivnice - akce na červenec 2007
4.7. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice - Pekliska - Kopřivnice, délka trasy 10 km
11.7. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice-M. Javorník-Papratná-ČD Frenštát p.Radhoštěm, délka trasy 10 km
14.7. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin
ČD Frenštát p. Radhoštěm - BUS Ráztoka - lanovkou Pustevny - Dolní Bečva BUS Rožnov p. Radhoštěm, délka trasy 13 km
18.7. AN Kopřivnice - 9. nástupiště - 6.20 hodin
BUS Chlebovice-Palkovické hůrky-Kabatice-Rovná-Olešná, BUS 13.05 K,
délka trasy 12 km
21.7. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice-Kamenárka-Dlouhá-Krátká-ČD Mořkov, délka trasy 12 km
25.7. ČD Kopřivnice - 6.19 hodin
ČD Vítkov-Kaménka-ČD Heřmánky, délka trasy 12 km
28.7. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin
ČD Frennštát p. Radhoštěm-BUS Ráztoka-lanovkou Pustevny-“Ž“ TanečniceČD Kunčice, délka trasy 12 km
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 7/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29.6.2007, 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 24.7.2007*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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Obecní úřad informuje
Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 26.6.2007
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
94/2007 návrhovou komisi 7. zasedání ZO ve složení:
Michal Bortel, Lumír Lošák
6-0-2
95/2007 ověřovatele zápisu z 7. zasedání ZO: Libora Kahánka, Mgr. Julii Hyvnarovou
6-0-2
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
96 /2007 1. zprávu starosty o činnosti obce;
2. zprávy předsedů komisí a výborů
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
97/2007 program 7. zasedání ZO
8-0-0
98/2007 v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obecním zřízení a v souladu s §17
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, vše ve znění pozdějších
předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2006 a souhlasí s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad (viz příloha)
8-0-0
99/2007 v souladu se zákonem 128/2000 Sb. o obecním zřízení a v souladu s §17
zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, vše ve znění pozdějších
předpisů, závěrečný účet Sdružení povodí Sedlnice za rok 2006 a souhlasí
s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (viz příloha)
8-0-0
100/2007 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2007 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
101/2007 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 10.000,-Kč
pro DĚCKO, o.p.s. Nový Jičín
5-0-3
102/2007 záměr koupit a směnit části pozemků (parc. č. 1137/2 (223/1), 928/3, 928/1,
927/1, 926, 925, 930/3, 930/1 v k.ú. Závišice), pověřuje starostu obce tím,
aby podnikl kroky vedoucí k upravení majetkových vztahů a určuje, že
cena pro potřebný výkup pozemků nebude převyšovat 40,- Kč/m2
7-0-1
1
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103/2007 záměr koupit a směnit části pozemků (parc. č. 181/2, 183/1, 182 v k.ú.
Závišice), pověřuje starostu obce, aby podnikl kroky vedoucí k upravení
majetkových vztahů a určuje, že cena pro potřebný výkup pozemků nebude
převyšovat 40,-Kč/m2
8-0-0
104/2007 záměr koupit drtič větví pro Obec Závišice v ceně do 50.000,- Kč a pověřuje
starostu obce zpracováním nabídky a výběrem vhodného drtiče
8-0-0
105/2007 záměr koupit služební automobil pro Obec Závišice

7-0-1

106/2007 pracovní skupinu pod vedením Lumíra Lošáka ve věci zakoupení služebního
automobilu a pověřuje tuto skupinu zpracováním nabídky a výběrem vhodného automobilu
7-0-1
107/2007 záměr pořídit změnu č. 4 územního plánu obce Závišice v rozsahu:
1. vymezení plochy pro čistírnu odpadních vod na pozemcích p.č. 566/1,
566/2 a 566/3 v k.ú. Závišice,
2. vymezení vedení kanalizace;
3. variantní vymezení nové zastavitelné plochy v lokalitě Palička dle žádosti
Luďka Židka a Václava Lebedy za podmínky, že žadatelé uhradí obci náklady na zpracování této části změny č. 4 územního plánu obce
a pověřuje starostu obce požádat Městský úřad v Kopřivnici o pořízení
změny č. 4 územního plánu obce Závišice
8-0-0
108/2007 záměr vybudovat v obci Závišice centrální (splaškovou) kanalizaci včetně
čistírny odpadních vod
8-0-0
109/2007 podávání žádostí o dotace na centrální kanalizaci samostatně za obec Závišice,
zastoupenou starostou obce, s podporou Sdružení povodí Sedlnice
8-0-0
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…..…………….
……………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Poděkování
Děkujeme těmto sponzorům za jejich věcné dary a za finanční prostředky na nákup
cen na Dětském sportovním dni:
AGROCAR, s.r.o, Roman Gajdušek, Žaneta Juříčková, Jiří Klowersa, Josef Tůma,
Ing. Jaroslav Groman, Jiří Lichnovský, Stanislav Pavelka, Václav Jašek
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Pozvánky
Ve čtvrtek 5. července 2007g se v Závišicích bude konat
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ

V sobotu 21. července 2007 se uskuteční amatérský cyklistický závod
„Silniční Beskyd Tour 2007“.
Přes Závišice pojede závodní pole v době od 10.00 hod.-10.30 hod.
Další informace na www.beskydbike.cz.
V sobotu 21. července 2007 (v průběhu dne) se bude konat
setkání závodních veteránů „Pod Trúbou“
na okruhu Štramberk-Rybí-Závišice-Štramberk
Přijďte povzbudit účastníky a vytvořit závodní atmosféru!

OSLAVY 60. VÝROČÍ
FOTBALOVÉHO ODDÍLU
TJ SOKOL RYBÍ
KDY: V SOBOTU 28. ČERVENCE 2007
KDE: FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ RYBÍ
PROGRAM:
8:00 Otevření hřiště a bufetu
9:00 Utkání benjamínků
10:15 Žáci - Rybí - Sedlnice
12:00-13:00 Obědová přestávka
Vystoupení CHEERLEADERS
13:00 Dorost - Rybí - Lubina
15:00 Utkání staré gardy s vybraným soupeřem
17:00 Muži - Rybí - Štramberk
18:30-02:00 Volná zábava s diskotékou

OBČERSTVENÍ:
Smažené ryby
Grilované maso
Bramborové placky
Párek v rohlíku
Hranolky
Klobásky

FOTBALOVÝ VÝBOR SRDEČNĚ ZVE
K NEVŠEDNÍMU FOTBALOVÉMU DNI!
AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ!!!
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Informace od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
pořádá v sobotu 21. 7. 2007

HASIČSKÝ DEN
13.00 hod. Soutěž O putovní pohár obce Závišice
15.00 hod. Hasičský výlet na zahradě U Kremlů
hraje dechová hudba ZÁVIŠANKA
občerstvení, koláče, guláš
Vstupné 30,- Kč
Na Vaši účast se těší hasiči
Požární prevence v době prázdnin a dovolených
Vážení spoluobčané,
nastal čas prázdnin a dovolených a tak se často opéká a griluje. Proto bychom vás chtěli
upozornit, abyste při těchto letních radovánkách věnovali zvýšenou pozornost při manipulaci s otevřeným ohněm. V těchto suchých měsících věnujte pozornost při výběru místa,
kde budete oheň rozdělávat a nezapomeňte na řádné uhašení ohniště. Dále upozorňujeme
na stálý zákaz pálení biologického odpadu (seno, sláma apod.). Za porušování Nařízení
obce Závišice č. 1/2004 mohou být uděleny citelné postihy pro viníky.
Krásné a pohodové léto vám přejí hasiči.
Další úspěchy hasičů na soutěžích
Pět krásných pohárů přivezli v červnu naši hasiči ze soutěží v požárním sportu a úspěšně
tak pokračují v letošní sezóně.
Mladší žáci se pro malý počet dětí v kolektivu zúčastnili jen soutěže ve Starojické Lhotě,
kde vybojovali pěkné 3. místo ze 7 družstev.
Muži obsadili na okrskové soutěži v Mniší 7.místo z 8 družstev a v soutěži O pohár města
Kopřivnice 8.místo z 9 družstev. Na okresní soutěži v Novém Jičíně se umístili na 7.místě
z 9 nejlepších družstev z okresu. Na soutěži v Janovicích za St.Jičínem obsadili 25.místo
ve velmi silné konkurenci 29 předních družstev ze širokého okolí.
Starší žáci vybojovali krásný pohár za 2.místo při účasti 9 družstev ve Výškovicích.
Na soutěži ve Starojické Lhotě obsadili také 2.místo ze 7 družstev. Další krásný pohár
za 2.místo z 5 družstev vybojovali na soutěži v Butovicích. Na soutěži v Rychalticích obsadili po vlastní chybě až 9.místo z 12 družstev. Dva krásné poháry, jeden putovní a jeden
za 1.místo, vybojovali starší žáci na soutěži ve Fulneku v konkurenci 7 družstev. V soutěži
jednotlivců zde zvítězil Roman Lošák, 2.místo obsadil Jakub Šimíček a 5.místo Ondřej Číp
v konkurenci 38 závodníků. Na soutěži v Paskově obsadili 6.místo ve velmi silné konkurenci 17 družstev ze 3 okresů.
Na krajské soutěži starších žáků v Orlové posílili Jan Kuběna, Ondřej Číp, Roman Lošák,
Jakub Šimíček a jejich trenér Ing. Josef Kuběna družstvo z Bílovce a společně vybojovali
v 5 požárních disciplínách celkové vynikající 4.místo v konkurenci 12 nejlepších družstev
Moravskoslezského kraje. Krásný pohár za 3.místo v požárním útoku, který přivezli
do Závišic, jim tento největší úspěch v novodobé historii našich hasičů bude připomínat.
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Poplatek za odpad - II. pololetí 2007
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na II. pololetí roku 2007.
Poplatek je splatný k 31. 7. 2007 a jeho výše činí 190,-Kč za osobu/pololetí.
Platbu můžete provést do konce července 2007 na obecním úřadě v úřední dny.
Oba svozy v měsíci červenci proběhnou ještě i s nálepkami na I. pololetí nebo
už s novými na II. pololetí.

Obecní vodovod - vodné
Oznamujeme občanům, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, že se ve dnech
2.7. - 4.7.2007 budou zapisovat stavy vodoměrů. Žádáme občany, u kterých nebude
z důvodu jejich nepřítomnosti zápis proveden, aby stav vodoměru nahlásili na ObÚ,
tel. 556 856 000.
Platbu za spotřebovanou vodu proveďte do 31. července 2007.

Oznámení SmVaK Ostrava a.s.
SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že v termínu od 2.7.-10.7.2007 budou v obci Závišice
prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovnicí SmVaK Ostrava a.s.

Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení nízkého napětí, bude
přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Závišice ve dnech 18. a 19.7.2007
(viz mapa vypínání na úřední desce OÚ Závišice a letáky v místě vypínání).

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-),
turistická známka-Závišice(30,-).
3
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Informace z knihovny
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin
otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 16. července
pondělí 13. srpna
v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Jubilanti
Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v červenci
slaví svá jubilea:
Emílie Kuběnová
Marie Janková

Zdenka Pechová

Oprava silnice z Borovce do Závišic
Zápis z jednání ve věci stavebního stavu a plánované opravy silnice III/4822
z Borovce do Závišic
Přítomni : Ing. Muras- Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Ing. Böhm- Ředitelství silnic a dálnic Ostrava
Kuboš- poslanec zastupitelstva kraje
Vajda- starosta obce Závišice
Ing. Bartoník- správa silnic Nový Jičín
Na jednání bylo konstatováno, že :
- stavebně technický stav výše uvedené komunikace je v nevyhovujícím stavu
- na komunikaci se v současné době provádí záchovná údržba obalovanou směsí
- připravuje se celková rekonstrukce komunikace v celé její délce ( od Borovce
po křižovatku s II/482) včetně mostu na konci trasy
- rekonstrukce řeší komplexní opravu silnice z evropských peněz ROP
- tato rekonstrukce je směřována k realizaci v roce 2009
Přítomni byli seznámeni:
- s tím, že oprava nejhorší části komunikace v délce cca 1 200 m by stála při dodržení technologie vyplývající z odborné diagnostiky 6,5 mil. Kč
- s tím, že pokud by se realizovalo provizorní řešení opravy komunikace celoplošným položením asfaltového koberce za cca 2,8 mil. Kč muselo by dojít při rekonstrukci ke sfrézování této vrstvy
Přítomni se dohodli, že :
- z ekonomického hlediska se tato komunikace nebude opravovat provizorním způ
sobem
- SSMSK bude provádět základní záchovnou údržbu k udržení sjízdného stavu
silnice
- SSMSK bude připravovat podklady pro žádost na zařazení do Evropských fondů
tak, aby se celá akce dala realizovat v plánovaném roce 2009
Dne : 11.6.2007
Zapsal : Ing.Petr Bartoník
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Školní okénko
Poslední květnový a první den červnový si žáci užili dvoudenního školního výletu
na Čeladné v krásném prostředí Beskyd.
Také děti z MŠ si 1. června na Den dětí udělaly výlet do ZOO v Ostravě.
12. června nás navštívilo loutkové divadlo z Opavy, které předvedlo dětem pohádku
S čerty nejsou žerty.
29. června bylo rozdáno vysvědčení za druhé pololetí. Po vysvědčení byly děti pozvány panem starostou na sladký zmrzlinový pohár. Šest žáků 4. ročníku ukončilo
docházku v naší škole.
Paní učitelky a všichni zaměstnanci školy přejí všem dětem
hodně sluníčka a odpočinek od školy.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem starého papíru. V tomto školním roce jsme za sběr získali Kč 4.794,-. Tyto peníze byly uloženy do pokladny Rady
školy. Jelikož jsme se umístili na velmi krásném 5. místě z cca 100 škol
v Moravskoslezském kraji, dostali jsme odměnu v podobě sportovních potřeb, společenských her a reklamních dárků.
Papír můžete nosit stále i během prázdnin pro soutěž na příští školní rok!!!

Provoz mateřské školy v období letních prázdnin
Mateřská škola v Závišicích bude uzavřena od 9. července do 25. srpna 2007.

Všem dětem i dospělým přeji krásné zážitky z prázdnin a dovolených!
Zdeněk Vajda
starosta obce
7
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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 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.
Výměna těchto průkazů se týká většího počtu řidičů, ke konci roku může proto docházet
k čekáním ve frontách. Vzhledem k tomu doporučujeme občanům, aby výměnu nenechávali na poslední chvíli, ale aby žádali o nový řidičský průkaz 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 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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Závišice - Vesnice roku 2007 v Moravskoslezském kraji
Závišice se staly vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2007.
Devítičlenná komise hodnotila celkový rozvoj obce Závišice. Byla informována
o dokončených, probíhajících a plánovaných rekonstrukcích a stavbách.
Veřejný život Závišic obec představila prostřednictvím kronik obce, videozáznamů
a fotografií z kulturních a sportovních akcí pořádaných obcí, které jsou podporovány
podnikateli působícími v obci i v jejím okolí. Komise ocenila spolupráci s místními
spolky (Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Myslivecké sdružení) při organizaci těchto akcí, jejich činnost i úspěchy závišických judistů a hasičů. Také se seznámila s činností našich mladých skautů, hudebníků, tanečníků, dechové hudby Závišanka, kynologů. Na kulturním životě obce se podílí také mateřská a základní škola např. vystoupeními dětí na obecních akcích nebo poskytováním prostor pro konání jazykových a počítačových kurzů. Komise si prohlédla knihovnu, knihy o Závišicích, sportoviště, saunu.
Hodnotila dobré výsledky v oblasti třídění odpadů a celkový vzhled obce, o který se
zasluhují všichni občané. Ocenila solidaritu občanů, kterou projevují výší vybrané částky při charitativních sbírkách (Tříkrálová, Velikonoční skautské kuřátko).
Děkuji těm, kteří se podílejí na činnosti obce a všem občanům, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Díky jim se Závišice staly Vesnicí roku 2007 v MSK.
V září se zúčastníme celostátního kola této soutěže, ve kterém se bude vybírat mezi
vítěznými obcemi jednotlivých krajů.

Povolení k vypouštění odpadních vod
Vážení občané,
každého z nás trápí problém kanalizace-vypouštění odpadních vod, septiky, žumpy atd.
Je to problém velmi ožehavý, ale jak již jsem říkal na zasedáních - nehrňte se bezhlavě
do výstaveb čehokoli, k čemuž Vás nabádají periodika. Na posledním zasedání zastupitelstva obce , které se konalo 26.6.2007 zastupitelé jednomyslně podpořili záměr vybudovat v obci centrální kanalizaci. Centrální kanalizace je velice nákladná záležitost, ale
podle dostupných informací je v současné době možno čerpat dotace na jejich budování.
I přes dotační podporu to bude pro obec velmi těžké období, ale zahájením přípravných
prací na odkanalizování obce bude pro občany vydána jakási výjimka na "odpuštění"
jakýchkoli prací , které by byly s tímto spojené. Bude- li nám přát štěstí , tak zahájení
výstavby kanalizace by mohlo začít v roce 2009.
Co to znamená? Že ohledně odpadních vod nebude nikdo z obce zatím dělat nic-jelikož
se snažíme domluvit výjimku, která toto bude potvrzovat. Pouze mohu doporučit střádat
finance pro případ, že bychom neuspěli v nejbližším období a nebyli jsme schopni zahájit výstavbu kanalizace. Tím by tato výjimka padla, ale i pokud neuspějeme, tak získáme
čas. Ale věřím v to, že se nám podaří naše plány a odkanalizujeme naši obec zcela
a bez výjimek.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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