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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 8  C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad - 2. pololetí 2008 

ZÁVIŠAN 

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za provoz systému shromažďo- 
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na 2. pololetí roku 2008, aby tak učinili do 8. 8. 2008 na obecním úřadě v úřední dny. 
Poplatek ve výši 210,-Kč za osobu/pololetí byl splatný 31. 7. 2008. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obecní úřad zvýšit až 
na trojnásobek (dle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2007, čl. 7, odst. 1). 

Obecní vodovod - vodné 

Žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby provedli úhradu spo- 
třebované vody za 1. pololetí roku 2008 do 8. 8. 2008 na obecním úřadě v úřední dny. 

Vážení občané, zajisté jste již byli seznámeni se záměrem obce vybudovat kanalizaci 
a to společnou Rybí - Závišice s čistírnou odpadních vod na katastru Závišic. V rámci 
přípravných prací Vám již byla nebo bude v nejbližších dnech doručena obálka, kde 
jsou vysvětleny jednotlivé kroky s tím, že je zde přiložen dotazník, kde Vás žádáme 
o zakreslení místa umístění jímky s tlakovým čerpadlem o průměru 1 – 1,2 m a také 
zakreslením stávající jímky či podobného zařízení u domu. Od této jímky musí být 
v asi metrové hloubce uložena hadice cca 55 mm do hlavního řádu, který se ve většině 
případů povede v pozemcích obce - cesty, chodníky atd. (bude-li to technicky možné). 
Zákres do mapky proveďte včetně popisu – stávající septik—nová jímka. 
O vypsání všech potřebných údajů, zakreslení do přiložené mapky Vašeho domu 
a včetně doručení na místní obecní úřad žádáme do 20. srpna tohoto roku. 
 
S pozdravem starosta obce 
 
PS: doporučuji umístění tlakové jímky co možná nejblíže ke stávajícímu septiku, 
jímce atd. V případě, že již vlastníte ČOV, je možné využít - ne vždy - i tuto nádobu 
bez dalších zásahů. 

Zapojení občanů do přípravných prací spojených s kanalizací 
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Skautské okénko 

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. 

Údržba pozemků 

Informace z knihovny 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v srpnu otevřena pouze 
v pondělí 11. srpna 

                                  od 15.00 do 17.00 hodin. 

Druhý a třetí červencový týden jsme strávily na letním stanovém táboře ve vojenském 
prostoru Libavá poblíž vesnice Norberčany. Tábor měl 45 účastníků ze Závišic, Mořko-
va, Štramberka a Kopřivnice.  
Během akce nám počasí moc nepřálo – foukal vítr a často pršelo, ovšem i přes tyto 
okolnosti se tábor povedl. Zahrály jsme si spousty her, soutěžilo se, bydlely jsme 
v krásné přírodě, vyráběly jsme si náramky, náušnice a ozdoby, zpívalo se, byly jsme 
během třídenní výpravy v ZOO, chodily jsme se koupat do nedalekého rybníka, pozna-
ly jsme nové kamarádky, …  
Během celého tábora jsme se pohybovaly v tématu Starých pověstí českých – Libuše 
věštila, s praotcem Čechcem jsme pálily Morenu, s Vlastou jsme zažily Dívčí válku,… 
Na táboře se taky stala velká událost – u slibového ohně složila děvčata slib na skautku 
nebo světlušku, k čemuž jim přejeme mnoho sil k dodržování skautských zásad 
a úspěch ve vedení skautského způsobu života.  
Foto z akce najdete na webu: http://zavisice.skauting.cz/ 

Skautský oddíl Závišice a skautský oddíl Štramberští rytíři 
zvou všechny děvčata od 5 do 12 let na akci 

 
 
Kdy:  od 26. 8. (úterý ráno) do 29. 8. 2008(pátek ráno) 

Kde:  Myslivecká chata v Závišicích 

Na co se můžete těšit: 
∗ spousty her 
∗ nové kamarádky 
∗ rukodělné výrobky 
∗ pár dní strávených v krásné přírodě 
∗ dobrodružství 
∗ nocování v teepee 

Bližší informace a přihlášku najdete na OÚ Závišice. 
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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 2. září 2008 od 17.00 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný 
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále v Závišicích. 
Dotazy na tel.č. 556 856 112 (12.00 - 16.00 hod.) - p. Josef Bortel, Závišice 48. 
Těšíme se na Vás. 
 

Upozornění 

Ordinace pro dospělé - MUDr. Gilarová - Štramberk 

Ve dnech 11. 8. - 22. 8.2008    DOVOLENÁ  
Z tohoto důvodu se 13. 8. 2008 v Závišicích nebude ordinovat. 

V nutných případech zastupuje MUDr. Ostrá ve své ordinaci v Ženklavě. 

Šest krásných pohárů přivezli naši hasiči v červenci ze soutěží v požárním sportu. 
Muži obsadili 5. místo ze 7 družstev na soutěži v Ženklavě. Nádherný putovní pohár 
a pohár za 1. místo vybojovali v konkurenci 10 družstev na soutěži ve Veřovicích. 
Na soutěži doma v Závišicích vybojovali pohár za 2. místo z 8 družstev. 
Mladší žáci obsadili na domácí soutěži až poslední 4. místo. 
Starší žáci vybojovali 2. místo ze 6 družstev na soutěži v Odrách. Na soutěži doma 
v Závišicích znovu překonali měsíc starý obecní rekord, vybojovali pohár za 1. místo 
z 8 družstev a opět získali putovní pohár naší obce. Na domácí soutěži jsme postavili 
i kolektiv B, který vynikajícím výkonem vybojoval pohár za 2. místo. 

Další úspěchy hasičů na soutěžích 

 

Pozvánka 
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Historie obce 

POHŘBÍVÁNÍ  v ZÁVIŠICÍCH 
V souvislosti se snahou občanů, datující se do poloviny 19. století, postavit 

v obci kostel, aby nemusel být používán vzdálený a chatrný kostelík sv. Kateřiny 
nalézající se na území Štramberka, (o tom bylo pojednáno v červencovém čísle zpra-
vodaje) , byla už tehdy  nastolena i otázka zřízení hřbitova v obci.  

Od nepaměti byli občané Závišic pohřbíváni až do roku 1935 (poslední až v  
r.1940)  na vzdáleném hřbitově u sv. Kateřiny. Odpočívá tam mnoho závišických  
generací.. Problémem vždy byla dlouhá cesta pohřebních průvodů, zvláště při nepříz-
nivém a zimním počasí, stejně jako jeho malá  plocha. Dnes už tam najdeme jako 
připomínku jen několik závišických,  sotva čitelných,  náhrobků. 

V r.1949, kdy byla prováděna celková oprava kostelíku sv. Kateřiny,  začali 
někteří občané převážet ostatky svých blízkých ze hřbitova u kostelíku  na místní 
hřbitov. 

 Poněvadž tak tomuto starému hřbitovu  začalo hrozit pustnutí a časem by se 
nepoznalo, že tam vůbec hřbitov byl, obrátil se vlastivědný pracovník Emil Hanzelka 
z Kopřivnice v zastoupení Památkového úřadu na Místní národní výbor v Závišicích 
dopisem, v němž žádá, aby bylo občanům doporučeno nepřevážet ostatky zemřelých 
na hřbitov v obci a upozorňuje, že kostelík i hřbitov  bude uveden do pietního stavu 
jako kulturní památka.  
        Občanům dále pan Hanzelka  doporučuje označit hroby svých příbuzných leh-
kými dubovými kříži s nápisem v lidovém lašském slohu. Nelze říci, jestli pak bylo 
převážení ostatků zastaveno, ale obnova náhrobků jednoduchými kříži provedena 
nebyla. 

Vzhledem k už zmíněné  malé ploše hřbitova bylo nutno používat hrobová mís-
ta častěji, takže byly mnohdy v nově kopaných hrobech nacházeny kosterní pozůstat-
ky, které byly pak ukládány do prostoru tzv. kostnice nacházející se na severní straně 
kostela  (zvenčí je gotické okénko). ( Pro informaci: v době tyfové epidemie v r.1806 
tam bylo okolo 40 pohřbů,  v r.1807  8 pohřbů, o  století později v r. 1907  17 po-
hřbů.) 

Protože se vědělo, že to jsou pozůstatky závišických předků, byly v době oprav 
kostela převezeny na hřbitov v obci a tam pak uloženy v horní části na pravé straně 
do společného hrobu, dnes pod č. 1.   Hrob je opatřen křížem a nápisem:  

Zde v pokoji odpočívají  pozůstatky předků závišických 
 ze hřbitova u sv. Kateřiny. 

 Udržování  tohoto  hrobu v důstojném stavu je vlastně vyjádřením trvalé úcty 
k těmto předkům.. 

 Hřbitov v obci byl vysvěcen 23.9.1934  (současně se svěcením základních ka-
menů kostela) , pohřbívat se tu však začalo až v r.1935, poněvadž v roce 1934 v  obci 
ještě nebyl kostel pro důstojné rozloučení.  První pohřeb se konal až 26.listopadu 
1935 po vysvěcení nového kostela. 

                                           Mgr.Lubomír Busek 
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Blahopřání jubilantům 

       
 Vlasta Lichnovská 
    Věroslava Vlková 
 

    
  Drahomíra Lošáková 

Přejeme všem jubilantkám hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Prosíme občany, kteří chtějí materiálně přispět na „DOŽÍNKOVÉ KOLÁČE“,  
aby vejce, sušené hrušky a jablka odevzdali ve dnech 11. 8. - 13. 8. 2008 
p. Antonínu Váňovi, č.p. 107. Děkujeme za jakékoliv množství. 

Sbírka na koláče 

Kroje 

Od pondělí 4. 8. 2008 se mohou půjčovat kroje na dožínky. Zkoušet a půjčovat  
je lepší po telefonické domluvě na tel. 556 856 020 nebo každý den k večeru. 
Prosím o včasné vyzvedávání kvůli velkému zájmu a místu na další chystání. 
                                                                                         Děkuje Jaromíra Hajdová 

Pobožnost u kapličky 

 

Zlatá svatba 

       V sobotu 2. srpna 2008 oslaví zlatou svatbu manželé 
                     Jarmila a Josef  Macháčkovi. 

 
Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let. 

V neděli 10. srpna 2008 ve 14.30 hod. se bude konat 
POBOŽNOST  U KAPLIČKY 

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

Občerstvení zajištěno 


