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Poplatek za odpad - 2. pololetí 2009 

Zasedání zastupitelstva obce 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

Údržba pozemků 

Obecní vodovod - vodné 

    Obecní úřad informuje 

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 9  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

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. 

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za provoz systému shromažďo- 
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na 2. pololetí roku 2009, aby tak učinili do 7. 8. 2009 na obecním úřadě v úřední dny. 
Poplatek ve výši 210,-Kč za osobu/pololetí byl splatný 31. 7. 2009. 
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). 

Žádáme občany, kteří neprovedli platbu za spotřebovanou vodu z obecního vodovodu, 
za 1. pololetí roku 2009, aby tak učinili do 7. 8. 2009 na obecním úřadě v úřední dny. 

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce,  které se bude konat 
 ve středu 5. srpna 2009 od 19 hodin v zasedací místnosti ObÚ. 

Hlavní bod programu: 
projednání výběrového řízení na zpracovatele Územního plánu Závišic. 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí  
bude přerušena dodávka elektřiny  

pro celou obec Závišice 
ve středu 26. 8. 2009 od 12.00 do 13.00 hodin. 
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Placená inzerce 
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Mykologická poradna MIC Kopřivnice 

Hasiči informují 

     Všichni asi víte, že i Závišice postihla blesková povodeň. 
Ve středu 24. 6. 2009 ve 21 hod. svolal starosta obce Z. Vajda naši zásahovou jednotku. 

Do 10 minut se nás sešlo devět. Voda v poto-
ce rychle stoupala a ve 21.30 hodin bylo nutné 
uzavřít průjezd obcí, protože se na některých 
místech vylila z koryta. Voda zatopila několik 
domů a sklepů, dostala se i do hasičské zbroj-
nice. Museli jsme evakuovat 4 naše občany 
k jejich příbuzným. Na pomoc přijeli i hasiči 
z Tatry, Štramberka a Nového Jičína. Kontro-
lovali jsme lávky a mosty, odstraňovali napla-
vené dřevo. Kolem půlnoci začala voda opa-
dávat a po dohodě s p. starostou zůstali 4 hasi-
či držet pohotovost na obecním úřadě. 

     Druhý den v 6 hodin ráno byla obec zprůjezdněna a začalo se s čištěním komunika-
cí, čerpáním vody ze sklepů a studní. Vyčerpáno  bylo 11 sklepů a 5 studní. 
     Na požádání Hasičského záchranného sboru v Novém Jičíně jsme byli v pondělí 
29. 6. 2009 pomáhat likvidovat škody a uklízet po povodni v Jeseníku nad Odrou. 
     Těchto zásahů se průběžně zůčastnilo 16 z 19 členů zásahové jednotky i někteří dal-
ší hasiči. Všem moc děkuji. 
                                                                                          Josef Kuběna 
                                                                                velitel zásahové jednotky 

Letní houbařská sezona je již v plném proudu, a proto méně zkušení houbaři určitě 
ocení služby mykologické poradny v Městském informačním centru Kopřivnice. 
Ta je pro veřejnost otevřena od začátku července až do konce října každé pondělí 
od 15:00 do 17:00 hodin. 
 
Poradnu mohou navštívit všichni, kdo si nejsou jisti tím, jaké houby si z lesa přinesli. 
Zkušený mykolog pan Jaromír Durček jim poradí, zda jsou jejich nálezy jedlé, jak se 
jmenují a jak se dají prakticky využít. Provoz poradny byl zahájen v roce 2002 a jejích 
služeb již využila pěkná řádka houbařů - například předloni jich byly asi tři stovky 
za sezonu. 
 
Konzultace jsou bezplatné a po předchozí domluvě mohou být poskytnuty i mimo uve-
dené termíny přímo v místě bydliště pana Durčeka. 
                                                                               zdroj: tisková zpráva MÚ Kopřivnice 
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Český svaz chovatelů holubů Závišice Vás zve na 
PŘÁTELSKÉ HOLUBÁŘSKÉ ODPOLEDNE 

v pátek 14. srpna od 16 hodin  
za budovou obecního úřadu. 

 
Pečená holoubata, koláče, guláš 

        V neděli 16. srpna ve 14.30 hodin se bude konat 
                    POBOŽNOST U KAPLIČKY 
               V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH. 
 

Po obřadu je připraveno posezení při dechové hudbě ZÁVIŠANKA. 
Občerstvení zajištěno 

Pozvánky 

Kroje na DOŽÍNKY 

Blahopřání jubilantům 

Jindřiška Kelnarová 
Pavel Marschavella 
Jana Bajerová 

Jiřina Lošáková 
Drahomíra Lošáková 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Kroje na DOŽÍNKY se budou půjčovat od 10. 8. 2009 každý den. V sobotu a neděli 
jen po tel. domluvě. Krojů je dostatek, tak prosím o včasné vyzvedávání, abych měla 
místo na další chystání. Bližší informace na tel. č. 556 856 020, mobil 725 589 089. 
                                                                                        Hajdová J., Závišice 111 
Poznámka pro ty, co ještě si nic nepůjčovali. 
Kroje jsou nažehlené, vracejí se bez praní, to všechno si dělám sama. 

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

FOJTSVÍ  V  ZÁVIŠICÍCH  -  2.část 
 
    Jak už bylo minule uvedeno, fojtský dvůr a 6 rolníků, jejichž statky byly na huk-
valdské straně,  připadlo po r. 1554 i katastrálně ( s veškerou půdou ) k lenní, tedy 
k biskupské (hukvaldské) části obce, čímž se alodní (novojičínská) část zmenšila 
a ztratila fojta, takže později byl v Malých Závišicích fojt jiný. Obec pak byla už 
definitivně rozdělena Sedlničkou až do r. 1850. Ale o tom až dále. 
    Ve 2. polovině 17.století  (v r.1690) se jako fojt na hukvaldské straně uvádí Matuš 
Pustějovský. Fojtský úřad pak byl až do r. 1775 v rukou rodiny Pustějovských. 
    Syn fojta Matuše Pustějovského, Krystyán, se roku 1699 oženil s Julianou Drlíko-
vou ze Štramberka a stal se fojtem asi r. 1702 po Matušovi. V roce 1700 se jim naro-
dila dcera Mariana, která se r. 1721 provdala za Pavla Šimíčka  a po jeho smrti se 
provdala r. 1737 za Matěje Bortla. Jeho otec Pavel Bortel  stál na počátku Bortlova 
rodu v obci. 
    V roce 1706 se Krystyánovi a Juliáně narodil syn opět jménem Krystyán, který se 
později stal fojtem po svém otci, který zemřel r. 1719. 
     Fojtem byl pak až do r. 1761, načež převzal úřad jeho syn Václav asi do r. 1771. 
Asi r. 1764 byla fojtu Václavovi vrchností prodána dědičná rychta, pozdější čp.1. 
Václavovi synové Josef (*1777) a Leopold (*1779) byli zakladateli širokého rodu 
Pustějovských v obci. 
    V letech 1772-1775 byl fojtem opět Václavův otec Krystyán  (*1706). Zemřel 
r. 1775. Dědičné fojtství po něm pak zdědila Václavova sestra Kateřina  (*1739) 
/Krystyánova dcera/, která se provdala za štramberského měšťana Josefa Hikla. 
Fojtství pak získává jejich dcera Anna (1761-1788), která se provdala za Jana Rašku 
z Kopřivnice. Ten se stává r. 1777 závišickým  fojtem. Dědičné fojtství tak tímto 
rokem přešlo do rodiny Rašků. 
    Fojt Jan Raška měl  s Annou roku 1786 syna Augustina, který se po jeho smrti 
r. 1809 stal dalším dědičným fojtem. Po smrti manželky Anny r. 1788 se Jan znovu 
oženil se Zuzanou Heřmanskou, dcerou libhošťského fojta. 

    Jak již zmíněno,  od r. 1809 byl fojtem Augustin Raška, jeho manželka byla Eufé-
mie Flägrová, dcera  purkrabího ze sousedních Sedlnic. V r. 1816 se jim narodil syn 
Alexander, který byl posledním závišickým fojtem. Po smrti fojta Augustina Rašky 
se vdova Eufémie r. 1831, ve 44 letech,  provdala za Martina Lichnovského z čp. 4. 
    Posledním fojtem před zrušením poddanské roboty v r. 1848 byl zmíněný Alexan-
der Raška. Jeho první manželka byla Juliana Juráková,  druhá manželka byla Zuzana 
Hanzelková, celkem měl 9 dětí. Říkalo se, že les, louky a orná půda patřící k fojtství 
představovalo dvě stě jochů bez dvou, což v přepočtu je asi 114 ha. Bělá byla skoro 
celá zalesněna. 
     Nechejme dále promluvit kronikáře Bohuslava Rašku o životě posledního fojta: 
„Za facku rozprodával  les na Bělé. Nestačilo mu to vše na rozmařilý život, a proto 
dělal dluhy. Rád se chlubil a vynášel, v zimě pořádával velké bály, na které zvával  
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Informace z knihovny 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat 
v srpnu pouze: 

v úterý 4. 8. od 8.00 do 11.00 hodin 
(od 10. 8. do 21. 8. v ordinaci ve Štramberku dovolená). 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v srpnu 
otevřena pouze v pondělí 17. srpna od 15.00 do 17.00 hodin. 

hosty z celého okolí.  Svými povozy je přivážel i odvážel. Když bylo náhodou špatné 
počasí a nikdo z jeho přátel nepřišel, rozzlobil se tak, že vše, co bylo přichystáno 
rozdal nebo kázal zničit. Byl povahy velmi prchlé. Když zapřáhl koně do nových 
postrojů a řekl-li mu někdo, že nejsou pro fojta, bez rozmýšlení musila fojtěna udělati 
v pekařské peci oheň a on sám postroj vhodil do ohně. Při takovém hospodářství to 
šlo z kopce.“  Zemřel v roce 1865, 17 let po zrušení fojtských úřadů, po zrušení robo-
ty v r. 1848. 
    Dále kronikář píše: „Fojtství, vlastně jeho zbytek, budovy a při nich se nacházející 
pozemky ve výměře 66 měřic (asi 12,5 ha) koupil 6. září 1880 domkář z čp. 70 Ignác 
Dorazil.“ S jeho dcerou Marií se r. 1889 oženil Vincenc Friedel, který provozoval 
nadále i fojtský  hostinec. Jejich syn Vladimír byl posledním hostinským na bývalé 
rychtě čp. 1, která byla zbourána v 70. letech 20. století. 

 
Budova bývalé rychty čp. 1 – foto z 60. let 
20.století. 
(Foto archiv autora)   
   
 
         Mgr.Lubomír Busek  


