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JM AUTOSERVIS
Závišice 141
rozšiřuje své služby o

PNEUSERVIS
Využijte této služby a předejděte tak dlouhému čekání
po telefonické objednávce, tel.: 603 507 579
- zajišťujeme veškerý sortiment pneumatik, plechových i Al-disků
Dále provádíme:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

opravy tuzemských a zahraničních vozidel
veškeré automechanické práce
karosářské práce
konzervace podvozků a dutin
motorové oleje MOBIL a ostatní
výfukové systémy
zasklívání všech typů autoskel
příprava na STK včetně provedení
zajištění veškerých dílů
RYCHLOST - KVALITA - NÍZKÉ CENY

Daňové poradenství
Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd
Kontakt: telefon: 556821514
602550009
email: dak-alkra@email.cz
www: dakalkra.cz
Závišice 279
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 1/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 2.1.2008, 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 24.1.2008*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 z 11. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 18. 12. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
145/2007 program 11. zasedání ZO

8-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
146/2007 návrhovou komisi 11. zasedání ZO ve složení:
Marta Najzarová, Hana Kuběnová
7-0-1
147/2007 ověřovatele zápisu z 11. zasedání ZO: Vlastimil Hajda, Libor Kahánek
7-0-1
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
148/2007 kontrolu usnesení a zprávu o činnosti obce v roce 2007
7-0-1
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
149/2007 úpravu rozpočtu obce č. 5 na rok 2007 (viz příloha)
8-0-0
150/2007 rozpočtové provizorium obce na leden až březen 2008 (viz příloha) 8-0-0
151/2007 smlouvu o věcném břemeni mezi obcí Závišice a ČEZ Distribuce Děčín
číslo IV-12-8001668/5
8-0-0
152/2007 možnost dojezdu a přejezdu závodních vozů Valašské rally, dle žádosti
8-0-0
153/2007 1. bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Závišice
2. schvaluje podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.,
zadání změny č.4 územního plánu obce Závišice ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy podkladového materiálu
8-0-0
154/2007 schvaluje vyřazení majetku z operativní evidence (viz seznam)
8-0-0
155/2007 pověřuje starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného rozpočtu, dle §102, odst.4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
s platností do 31.12.2007 a maximální výši 500.000,- Kč
7-0-1
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156/2007 a volí inventarizační komisi ve složení pan Vlastimil Hajda, Marta Najzarová, Miroslava Sopuchová
7-0-1
157/2007 vytvoření 3 pracovních míst na pozici dělník VPP na rok 2008
8-0-0
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
……………………..
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Hodnocení uplynulého roku 2007
Co se týká dění v obci, tak ten byl velmi rozmanitý.
Kulturní akce: tak jako každý rok, jsme i tento zahájili přípitkem před obecním úřadem, dále následoval obecní ples a plesy spolků či sdružení. Pořádali jsme vystoupení
ke Dni matek, sportovní dětský den, poznávací zájezd pro občany na jaře na jižní Moravu do Kunovic, Buchlovic a do Prostějova a na podzim po severní Moravě. V létě
byly největší akcí samozřejmě dožínky. Dále jsme pořádali branný závod pro děti
i dospělé na myslivecké chatě, vánoční koncert v kostele, před kostelem vánoční
jarmark a živý betlém a poslední akcí bylo ukončení roku na Silvestra před budovou
obecního úřadu.
Naším velkým úspěchem v roce 2007 byla účast v soutěži Vesnice roku, kde jsme
v kraji zvítězili a zvítězili jsme i v soutěži malých knihoven v kraji. V celostátním
kole jsme byli oceněni za tato vítězství zlatou stuhou a čestnými uznáními a vrcholem
bylo přijetí v Senátu ČR a u prezidenta. Jedinou kaňkou na tomto velikém úspěchu
bylo to, že ani jeden z nich nebyl oceněn finančně. Bohužel. Ale buďme hrdí za to,
že jsme zvítězili.
V investičních akcích se stále snažíme o rozvoj obce tak, aby my všichni občané
jsme měli zájem a chuť zvelebovat své okolí, což se nám ve velké míře daří a kdy
součástí tohoto rozvoje je i probíhající IV. změna územně plánovací dokumentace.
Již jsme zahájili přípravy na zbudování kanalizace obce s výstavbou centrální čistírny,
kdy věříme v získání státní podpory. Předpokládané náklady na zbudování kanalizace
jsou něco přes 40 mil. Kč.
Z uskutečněných akcí: podařilo se nám ve spolupráci s odborem dopravy krajského
úřadu vybudovat další část chodníků kolem velmi vytížené komunikace II/482 na horním konci a opěrnou zeď, bez které by toto nebylo tak lehce schůdné.
Z posledních větších akcí se nám podařilo zpevnit vjezd i dvůr školy, který nebude jen
vjezdem, ale již nyní jej využíváme jako kluziště a mimo zimní období může sloužit
jako dopravní či víceúčelové hřiště pro děti.
Rozšiřujeme neustále separaci odpadů, především na plast a jiné komodity. Dále
se nám podařilo ve spolupráci se společností ASOMPO zprovoznit sběr biologicky
rozložitelného odpadu jako tráva, listí a další odpad ze zahrad a domácností.
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Hasiči hodnotili uplynulý rok
V sobotu 22. 12. 2007 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž
naši hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět velmi
úspěšný.
Na úseku požární ochrany rok 2007 nezaznamenal v naší obci naštěstí žádnou
mimořádnou událost. Hasiči se svou technikou drželi pohotovost při velké vodě
v pátek 7. září. Dále vyjížděli k technickým zásahům v obci (např. čištění kanálů,
studní apod.). Mnoho času věnovali opravám hasičské zbrojnice a údržbě požární
techniky. V letních měsících provedli opravu motoru našeho požárního vozidla.
Pro zásahovou jednotku byly zakoupeny nové zásahové boty a další věcné prostředky
požární ochrany. V červnu jednotka úspěšně zvládla prověřovací námětové cvičení
na „Kačíně“.
Do hasičských soutěží byla v letošním roce zapojena 3 družstva (mladší žáci, starší žáci a muži), kde získali naši hasiči celkem 21 x umístění na stupních vítězů,z toho
12 x vystoupili na stupeň nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v hasičské
zbrojnici 25 krásných pohárů a mnoho jiných cen, se podílela všechna 3 družstva.
Největšího úspěchu dosáhli starší žáci vítězstvími na Okresním poháru, Okresní soutěži a na dalších 8 pohárových soutěžích. Velkou radost svým příznivcům udělala
všechna 3 družstva vítězstvím na domácí soutěži.
Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali končinový ples, hasičský výlet a podíleli se na organizaci obecních dožínek.
Při dvoudenním zájezdu k Novomlýnským nádržím pod Pálavou si naši hasiči utužili
přátelství s hasiči z Černovíra.
Na úseku práce s mládeží, který je v posledních letech chloubou našich hasičů,
probíhá výcvik i přes zimní období každou sobotu od 14 hodin v tělocvičně. Vedoucí
kolektivů by zde rádi přivítali další děti ve věku 6 - 15 let, které by měly zájem stát
se mladými hasiči.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Závišice 144 členů (z toho 27
mladých hasičů).
Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude i nadále
pokračovat, a do roku 2008 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví
a pohodu v jejich domovech.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Placená inzerce

B O W L I N G v Závišicích
přijme kuchaře/kuchařku na poloviční úvazek, tel. 602791173
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3. hokejová liga neregistrovaných Kopřivnice
2007/2008
Brušperk

BR

*

Hájov

3:2

Medvědi

5:3

HÁ

ME

ZÁ

3:7

5:2

2:6

8:1

20:7

3.

Závišice

2:20

Bystré

1:6

Lahvators

5:3

Kozlovice

K

0:4

H

2:5
2:12

BY

PP
0
1
0
0
0
1
0

KO
1:4

14:1

4:5
6:8

L

2:8
8:5

N

4:3

8:12

Průběžná tabulka k 9.12.2007
OZ
V
VP
1. Hájov
7
6
1
2. Medvědi
7
3
0
3. Závišice
6
3
0
4. Kozlovice
7
3
0
5. Bystré
5
2
1
6. Brušperk
8
2
0
7. Lahvators
6
2
0

LA

P
0
3
3
4
2
5
4

8:2
4:1

*

Skóre Body
68:16 20
39:33 10
41:63
9
29:42
9
22:22
8
25:33
7
20:35
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Zápas Závišice - Brušperk se přesouvá z 6. 1. 2008 na 4. 1. 2008 v 20.15 hodin.

Tři stříbrné medaile z Frýdku Místku - Dobré
V prosinci se naši judisté zúčastnili turnaje O pohár starostky Frýdku Místku - Dobré.
V kategorii starších žáků obsadil Ondřej Číp 2. místo, v benjamíncích vybojovali stříbrnou medaili Václav Jašek a Ondřej Matula. Vojtěch Bár skončil na pěkném 4. místě
a David Hyvnar obsadil 5. pozici. Velmi dobrý výkon podal při své premiéře Vilém
Veřmiřovský. Své soupeře hodně potrápil a jen malinký krůček chyběl, aby si na své
konto připsal první vítězství.

Již několik občanů dobře ví, že se připravuje i posílení elektrické sítě v oblasti Pasek,
kdy trafostanice bude umístěna v Padole. Celá tato akce je na přípravu velice náročná
i finančně. I výstavba této stanice je odrazem potřeb občanů.
Vše co děláme, děláme v podstatě ve spolupráci úřad - občan a opravdu ve velké míře
se nám daří obec postupně zlepšovat. Najdou se slabší místa, ale kde se nenajdou???
Mimo obecní aktivity se nám taky daří. Již několik let jednáme o opravě komunikace Rybí - Kopřivnice a od hasičárny do Borovce. Snad je vše na dobré cestě,
jelikož zde se rozjely opravdu megalomanské projekty, kdy se bude nejdříve stavět
nový most u Bajerů a také zcela nový most u hasičárny. V návaznosti na toto budeme
nuceni strpět jakýsi čas to, že budou zbudována provizorní přemostění, tak aby byla
zachována průjezdnost obce ve všech směrech. Po zbudování mostů bude provedena
pokládka nových živičných povrchů v celé šíři vozovek a to i včetně opravy podloží
v oblasti Boroveckého lesa. Celá tato akce se pohybuje v řádech mnoha desítek miliónů korun.
Jsme členy sdružení Povodí Sedlnice, kde plánujeme spolupráci na několika rovinách - ať je to spolupráce samospráv či na úrovni pořádání sportovních či kulturních
aktivit nebo spolupráce v oblasti bezpečnosti dopravy, kdy bude zakoupen radar
se záznamovým zařízením na měření rychlosti.
Závěrem chci do nového roku znovu popřát všem zdraví a štěstí.
Z . Vajda

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2008
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2008:
voda pitná (vodné)
25,88 Kč/m3 včetně DPH
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2008.

Pozvánka na kluziště
Za příznivého počasí můžete využít kluziště na dvoře školy.
Návštěva na vlastní nebezpečí, zákaz hry hokeje!

Poděkování
Děkujeme všem návštěvníkům vánočního koncertu dne 29. 12. 2007 za jejich
finanční příspěvek více než 3.000 Kč pro naše sdružení.
Občanské sdružení Dítě s diabetem
Závišičtí judisté děkují za přízeň a podporu v loňském roce
a všem přejí úspěšný a pohodový rok 2008.
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Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(30,-), mapa-Závišice(30,-),
pohlednice-Závišice(6,-), turistická známka-Závišice(30,-).
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Poplatek za odpad na rok 2008
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2007 z 31. 10. 2007 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 420,-Kč na rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt nebo která má ve vlatnictví stavbu na katastrálním
území obce Závišice určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.
Platbu na rok 2008 můžete provést na obecním úřadě v úřední dny dvěma způsoby:
1) ve dvou stejných splátkách: 210,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2008 a
210,-Kč za osobu nejpozději do 31. 7. 2008
2) jednorázově na celý rok:
420,-Kč za osobu nejpozději do 31. 1. 2008.
Svozy popelnic budou probíhat stejně jako loni každý sudý týden v pátek v ranních
hodinách.
Lednové svozy budou provedeny ještě i s nálepkami na 2. pololetí 2007.

Poplatek ze psů na rok 2008

Florbalové družstvo žáků TJ Závišice
Dne 8.12.2007 se konal v tělocvičně místní ZŠ 1. předvánoční turnaj ve florbale žáků
od 12 – 15let O ZLATÝ FLORBALOVÝ MÍČEK.
Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů z okolních obcí našeho regionu. Naši
místní florbalisté nastoupili se dvěma družstvy. Dalšími zúčastněnými byli borci
z Příbora, Bernartic a Rybí, které mělo taky dvě družstva. Zápasy měly dramatický
průběh a všechny týmy bojovaly s velkým nasazením. Našemu týmu Black Bulls
Závišice A se v tvrdé konkurenci podařilo vybojovat krásné a cenné 2. místo.
Konečné pořadí všech zúčastněných:
1. Luna Příbor
2. Black Bulls Závišice A
3. Bernartští Bobři
4. Rybí A
5. Black Bulls Závišice B
6. Rybí B
Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům a sponzorům.
Za TJ Závišice Lumír Sopuch

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 4/2006 z 13. 6. 2006 byla stanovena sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího psa. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil
stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího.
Platbu na rok 2008 můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nejpozději
do 31. 3. 2008. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

Vodné z obecního vodovodu
Oznamujeme občanům, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, že se ve dnech
3. - 4. ledna 2008 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 za 2. pololetí r.2007 můžete provést na obecním úřadě
v úřední dny nejpozději do 31. 1. 2008.
4
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Školní okénko

Blahopřání jubilantům

7. prosince se v ZŠ konala akce ASOMPO ve spolupráci s Podbeskydskou agenturou
PhDr. Mgr. Vítězslava Černocha „Program ekologické výchovy“. Beseda se zabývala
životním prostředím, důležitostí třídit odpady a ochranou přírody a životního prostředí.
Děti beseda velmi zaujala a moc se jim líbila.
Dne 7. prosince byl v MŠ a ZŠ „Čertovský den“. Všechny děti přišly převlečené
za čerty nebo andílky. Děti MŠ a ZŠ navštívil Mikuláš, čert a anděl. Všechny děti
si od anděla převzaly mikuláškou nadílku.

Leo Macháček
Věra Najvarová
Božena Lípová

Marie Makuchová
Arnošta Lichnovská

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody

Dne 10. prosince jsme jeli do Štramberka. Děti MŠ a žáci ZŠ zhlédli filmové představení Ratatouille, v muzeu se podívali na výstavu betlémů a navštívili keramickou dílnu.
Ve čtvrtek 13. prosince děti MŠ a ZŠ navštívily přírodní muzeum v Rožnově pod Radhoštěm s programem pro děti „Vánoce na dědině“.
Ve středu 19. prosince proběhl Vánoční koncert. Děti MŠ a ZŠ zpívaly koledy
v místním kostele. Součástí koncertu byl jarmark, kde se prodávaly i výrobky dětí.
21. prosince se děti rozloučily s rokem 2007. Všechny si vyzkoušely vánoční zvyky,
vyráběly svícny, poslouchaly a zpívaly koledy a také ochutnávaly cukroví. Děti
v mateřské škole si navíc uvařily štědrovečerní kaši s medem, připravily dárky a vánoční přání pro rodiče, vyrobily si vánoční svícny a čokolády do formiček a připravily
si vánoční chlebíčky.
Přejeme všem šťastný nový rok 2008!
Zaměstnanci ZŠ a MŠ

Tříkrálová sbírka 2008
Vážení občané, ve dnech od 2. do 13. ledna 2008 bude probíhat ve vaší obci celostátní
Tříkrálová sbírka. V těchto dnech u vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové,
jenž se vám prokážou platnou průkazkou. Peněžní dary, které věnujete do sbírky, budou
použity k podpoře starých a vytváření nových zdravotních i sociálních projektů charity.
Věříme ve vaši štědrost a dobrosrdečnost a mockrát vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice
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Pozapomenutá osobnost Závišic
Každá obec má své osobnosti, ať už rodáky či obyvatele, jejichž význam přesahuje
rámec obce. Nejinak je tomu i v naší obci. V lednu tohoto roku tomu bude 110 let
od narození Františka Holuba.
Narodil se rodičům Josefu a Tekle Holubovým 29. ledna roku 1898 v čp.19.
V letech 1901-1902 se rodina odstěhovala do Příbora. Jedná se o rodáka, který pak
upadl v zapomenutí. Školy už navštěvoval v Příboře, absolvoval tam i reálné gymnázium a učitelský ústav, který ukončil r.1917, a stal se učitelem. Po vykonání předepsaných zkoušek se stal odborným učitelem pro měšťanské školy a v r.1927 působil
na měšťanské škole ve Fulneku.
V r.1938 vyučoval na měšťanské škole chlapecké v Ostravě-Mariánských Horách,
kde byl i funkcionářem Sokola. Ihned po okupaci části Československa nacistickým
Německem v r.1938 se zúčastnil protinacistického odboje v odbojové organizaci
Obrana národa. Vykonával funkci spojky příborské skupiny této organizace
s krajským velením v Ostravě. Obrana národa byla celostátní odbojová organizace,
která měla své členy i v našem okolí. Kromě Příbora, Kopřivnice, Štramberka a Frenštátu též v řadě obcí. Buňka Obrany národa byla i v naší obci. František Holub byl
8.října 1941 zatčen gestapem a uvězněn v koncentračním táboře Osvětim. Tam byl
3.března 1942 umučen.
Jeho jméno je napsáno na pamětní desce učitelů v Brně a ve vestibulu školy v Ostravě, v níž naposledy učil. Uvedeno je i v několika publikacích. Jeho příkladný postoj
učitele-vlastence a aktivního sokola, který neváhal obětovat život v boji proti zlu,
si zaslouží zařazení mezi významné rodáky naší obce.Jeho jméno by jistě nemělo
chybět na místním pomníku obětí světových válek.
Mgr.Lubomír Busek
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Srdečně jste zváni na

Myslivecký ples
Tradiční MYSLIVECKÝ PLES
se bude konat v sobotu 12. ledna 2008 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů.
Hudba: L&P.
Myslivecké občerstvení zajištěno.

v pátek 25. ledna 2008 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů

Vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek 12. 1. 08 od 10.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlů

Maškarní bál

Hudba: TNT
Předtančení, tombola, občerstvení

TJ Závišice Vás srdečně zve na

MAŠKARNÍ BÁL,
který pořádáme v pátek 18. ledna 2008 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů.
Hudba: L&P (hráli loni).
Tombola, občerstvení, doprovodný program, vyhlášení nej masky.
Vstupné s maskou 50 Kč, bez masky 70 Kč

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Závišice Vás zve na tradiční

KONČINOVÝ PLES

Vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek 21. 1. a 23. 1. 2008 na obecním úřadě.
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v sobotu 2. února 2008 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů.
Hudba: YPSILON
Tombola a občerstvení zajištěno.
Vstupné 60 Kč
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