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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 8/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31.7.2007, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 24.8.2007*Distribuce v  místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Rekreační turistika Kopřivnice - akce na srpen 2007  

 1.8.  ČD Kopřivnice - 6.19 hodin 
         ČD Heřmánky, po levém břehu Odry Hadinka, po pravém ČD Heřmánky, 
         délka trasy  10 km 
 4.8.  ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Ostravice Zastávka, „M“ Staškov, U Zbuja, ČD Ostravice, délka trasy 12 km 
 8.8.  ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Rožnov p.Radh.,  BUS Bumbalka, „Č“ Čarták, BUS Rožnov p.Radh. ČD, 
         délka trasy 14 km 
11.8. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Bystřice p.Host., BUS Tesák, ČD Rajnochovice, délka trasy 12 km 
15.8. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Drňov, „M“ Prašiva, Poskla, Medůvka, M.Lhota, Podhájí, BUS V.M. ČD, 
         délka trasy 13 km 
18.8. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
         ČD Vsetín, BUS Dušná, „Č“ Vsacký Cáb, „Z“ Val.Bystřice ČD, délka trasy 12 km 
22.8. BUS Kopřivnice Kolonie - 8.00 hodin 
         Nový Jičín BUS, Skalky, Čerťák, Přehrada, Straník, Hostašovice ČD, 
         délka trasy 11 km 
29.8. BUS Kopřivnice AN - 8.00 hodin. 
         Lubina, kolem přehrady, pod Hůrkou, Kopřivnice, délka trasy 8 km 
 
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12 

Upozornění 

Ordinace pro dospělé - MUDr. Gilarová - Štramberk 

Ve dnech 6.8. - 21.8.2007 čerpáme dovolenou.  
Z tohoto důvodu 15.8.07 v Závišicích neordinujeme. 

Ve středu 8.8. a 15.8.07 od 8.00 do 10.00 hod. zastupuje MUDr. Ostrá ve Štramberku, 
v ostatních dnech ve své ordinaci v Ženklavě. 
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Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / S R P E N  2 0 0 7 / C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

ZÁVIŠAN 
Poplatek za odpad - II. pololetí 2007 

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na II. pololetí roku 2007, aby tak učinili do 9.8.2007 na obecním úřadě v úřední dny. 
Poplatek ve výši 190,-Kč za osobu/pololetí byl splatný 31.7.2007. 
Nebude-li zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad  poplatek platebním 
výměrem. Včas nezaplacené  poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obecní úřad 
zvýšit až na trojnásobek (dle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 6/2006, čl. 6, 
odst. 1). 

Obecní vodovod - vodné 

Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, o úhradu spotřebované 
vody za I. pololetí 2007. Platbu proveďte do 9.8.2007 na obecním úřadě v úřední 
dny. 

Oznámení ČEZ Distribuce, a.s. 

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že dne 24. 8. 2007 v době od 9.00 do 15.00 hod. 
bude v celé obci Závišice přerušena dodávka elektřiny. Je doporučeno odpojit elektrické 
spotřebiče ze sítě. Bližší informace na poruchové lince 840 850 860. 

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-),  pohlednice-Závišice(6,-), 
turistická známka-Závišice(30,-). 

Údržba pozemků 

Žádáme majitele zahrad a luk o udržování těchto pozemků sečením, případně mulčo-
váním, aby nedocházelo k šíření plevelných rostlin na okolní pozemky. 
Tato povinnost je dána zákonem. 
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Sbírka na koláče 

Kroje 

I letos budou k zapůjčení kroje na dožínky. Od 1. srpna je možnost informovat se 
telefonem na t. č. 556 856 020.  Půjčovat kroje budu od 6. srpna kdykoliv, kromě 
sobot a nedělí. Lepší je, se informovat předem telefonem. 
Prosím o včasné vyzvedávání krojů, ať mám místo na chystání dalších. Děkuji 
                                                                                                     Hajdová Jaromíra 

Prosíme občany, kteří chtějí materiálně přispět na „DOŽÍNKOVÉ KOLÁČE“,  
aby suroviny kromě mléka a tvarohu odevzdali ve dnech 13.8. - 15.8.2007 
p. Jiřímu Kuběnovi, č.p.162. Děkujeme za jakékoliv množství. 

Holubí hody 

Chovatelé holubů Závišice 
zvou na HOLUBÍ HODY 

 
 v pátek 10. srpna 2007 od 16.00 hodin 

na Myslivecké chatě v Závišicích. 

Informace z knihovny 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v srpnu otevřena pouze 
v pondělí 13. srpna 

                              v době od 15.00 do 17.00 hodin. 
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Další velké úspěchy hasičů na soutěžích 

Neuvěřitelných 12 krásných pohárů přivezli v červenci naši hasiči ze soutěží v požárním 
sportu a velmi úspěšně tak pokračují v letošní sezóně. 
Mladší žáci obsadili na soutěži  ve Starém Jičíně po vlastní chybě 5. místo z 5 družstev. 
Pohár za 3. místo ze 4 družstev přivezli ze soutěže v Ženklavě. Další krásný pohár  
za 1. místo ze 3 družstev vybojovali před domácími diváky v Závišicích. 
Muži vybojovali pohár za 2. místo ze 6 družstev na soutěži v Ženklavě. Pohár za 3. místo 
ze 6 družstev přivezli ze soutěže ve Veřovicích. Dva krásné poháry, jeden putovní a jeden 
za 1. místo vybojovali doma v Závišicích v konkurenci 13 družstev. Na domácí soutěži 
ještě vybojovali starší muži pohár za 3.místo. Na soutěži v Hůrce obsadili muži 6. místo 
ze 6 družstev. 
Starší žáci vybojovali dva krásné poháry, jeden putovní a jeden za 1. místo na soutěži 
v Klimkovicích v konkurenci 13 družstev ze 4 okresů. Další pohár za 1. místo z 5 družstev 
přivezli ze soutěže ve Starém Jičíně. Na soutěži v Ženklavě obsadili po vlastní chybě 
4. místo z 5 družstev. Dva krásné poháry, jeden putovní a jeden za 1. místo vybojovali 
po zatím nejlepším výkonu sezóny doma v Závišicích v konkurenci 9 družstev. 
                                                                                             Ing. Josef Kuběna 
                                                                                           starosta SDH Závišice 

je systematický program cvičení, který pomáhá: 
♦ ochránit a upevnit zdraví 
♦ rozvíjet tvořivost, radost ze života 
♦ předcházet nemocem 
♦ překonávat špatné zlozvyky 
♦ rozvíjet osobnost 
♦ dosáhnout harmonii, vnitřní vyváženost 
     Žít šťastně a v souladu sám se sebou a se svým okolím je přáním každého člověka. 
Toho můžeme dosáhnout harmonizací, těla, mysli a duše. 
A jednou z cest je Jóga v denním životě. 
 
    Jóga Kopřivnice Vás srdečně zve na zahájení pravidelného cvičení Jógy, které se 
uskuteční od 4. září 2007 od 17.00 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný 
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále v Závišicích. 
Dotazy na čísle 556 856 112 (12.00 - 16.00 hod.) - p. Josef Bortel, Závišice 48. 
Těšíme se na Vás. 
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Zlatá svatba 

Jubilanti 

Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v srpnu slaví 
svá jubilea: 

 Zdenka Hyvnarová 
      Marie Hyvnarová 
         Václav Jašek 

          Marta Pustějovská 
       Drahomíra Lošáková 
    Magdalena Michálková 

Dne 29. června 2007 oslavili zlatou svatbu manželé 
Jaroslava a František Jadrníčkovi. 

 
Dodatečně jim přejeme hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let. 

Pobožnost u kapličky 

V neděli 12. srpna 2007 ve 14.30 hod. se bude konat 
POBOŽNOST  U KAPLIČKY 

 V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH. 
Po obřadu je připraveno posezení při dechové hudbě ZÁVIŠANKA. 

Občerstvení zajištěno 

Poděkování 

Touto cestou chceme poděkovat těm, kteří nám projevili slova útěchy nad ztrátou 
mého manžela a tatínka p. Jiřího Fiedlera a doprovodili ho na poslední cestě. Také 
místní kapele Závišanka pod vedením p. Michálka. 
                                                                                     Děkuje zarmoucená rodina 

V neděli 1. 7. 2007 se konalo na zahradě U Kremlů veselé a přátelské loučení 
s O. Piotrem Oskwarkem, který byl po třech letech působení v naší obci povolán 
do nového působiště. 
Děkujeme všem, kteří jakkoli pomohli vytvořit radostnou a pokojnou atmosféru. 
                                                                                                 Marta Najzarová 
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