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Zpravodaj/ říjen 2009  

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 10/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 9. 2009, IČO 00600709,                       
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 
22.10.2009*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Nabízím kompletní úklid Vaší domácnosti včetně přidružených prací 
(praní, žehlení, péče o zahradu, mytí oken).  
Možný i jednorázový úklid po stavebních úpravách, sezónní úklid, 
jinak dle dohody. Tel.: 603 452 563 
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Rekonstrukce mostu 

ČEZ Distribuce, a.s. 

Zasedání zastupitelstva obce 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Ř Í J E N  2 0 0 9  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 
 v pondělí 5. října 2009 v 19 hodin v zasedací místnosti ObÚ. 

Hlavní body programu: 
Projednání výstavby chodníku - část Dráhy - „Pod Pískovnou“ 
Nabídkové řízení na opravu střechy budovy obecního úřadu. 

ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá majitele a uživatele pozemků ke kácení a okleštění 
stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu 
od 1. října do 15. listopadu 2009. 
Pokud nebude dodržen tento termín, provede okleštění, případně odstranění dřevin  
společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
Bližší informace na úřední desce. 

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

pro část obce Závišice (viz mapa na úřední desce) 
v úterý 27. října 2009 od 7.30 do 16.30 hodin. 

Oznámení formou letáků provedou v místě vypínání pracovníci energetiky. 

Z tohoto důvodu bude Obecní úřad Závišice 27. října 2009 uzavřen. 

Od poloviny září provádí firma STRABAG stavební práce spojené s rekonstrukcí 
mostu u hasičské zbrojnice. Dle sdělení Správy silnic MSK je předpoklad ukončení 
rekonstrukce do 140 dnů, pokud to dovolí klimatické podmínky. 
Z tohoto důvodu nebude od 5. října do odvolání jezdit odpolední autobus 
na lince Kopřivnice-Bílovec se zastávkami v Závišicích u obchodu a u Horáků. 
Provoz na ranní lince bude probíhat bez změny. 
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Placená inzerce 

Plochy, na kterých je palivo skladováno, musí být urovnány, vyčištěny, zbaveny po-
rostu a uválcovány, aby se na nich nedržela voda (vhodným povrchem je beton, beto-
nové panely s mezerami vyplněnými pískem nebo tvrdý zemitý podklad). Podkladem 
nesmí být železitá škvár, jíl, cihlová drť nebo další materiály, které prokazatelně 
zrychlují proces samovznícení. Samovznícení nepříznivě ovlivňuje vlhkost, proto se 
musí dbát na to, aby byly prostory pro skladování zajištěny tak, aby do zásob paliva 
nezatékala voda. Nad uskladněným palivem musí být volný prostor, aby bylo zajiště-
no odvětrávání. Nenaskladňovat palivo, jež obsahuje vysoké množství vody (vlhké 
palivo po dešti apod.); počkat na vyschnutí paliva. Skladovat se může pouze úplně 
vychladlé palivo, je-li teplé, musí se nejdříve rozprostřením v tenké vrstvě ochladit. 
Bezproblémovou topnou sezónu při dodržování výše uvedených zásad přejí hasiči. 
                                                                   
                                                                   nprap. Dagmar Benešová 
                                                                                HZS Moravskoslezského kraje  
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Blíží se topná sezóna 

Před začátkem topného období stojí za připomenutí, že instalovat a užívat lze pouze 
schválené typy plynových a elektrických spotřebičů i spotřebičů paliv, které jsou napo-
jeny na komíny a kouřovody. U všech spotřebičů je nutné dodržovat návod výrobce 
nebo pokud původní návod není k dispozici, pak návod technicky funkčně srovnatelné-
ho druhu a typu spotřebiče. Je třeba si uvědomit, že odpovědnost za stav komínu 
a kouřovodu (jako součást domu nebo objektu) nemá kominík, ale vlastník, správce 
nebo uživatel objektu. Povinnost přísluší konkrétnímu vlastníku nebo správci nebo 
uživateli objektu podle povinností upravených zákonem nebo smlouvou, musí zejmé-
na: 
∗ umožnit kominické firmě řádné čištění a kontrolu komínů, volný a bezpečný 

přístup ke komínu a jejich čistícím zařízením. 
∗ připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí ze sběrací části ko-

mínového průduchu. 
∗ odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny při kontrole, 
           čištění nebo zkoušení komínů. 
∗ zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna 

závada bránící bezpečnému užívání, a to až do odstranění této závady. 
∗ zajistit zkoušku komínu před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komí-

nu. 
A na co si dát pozor, než začneme topit? Uživatel by měl zkontrolovat, zda je řádně 
upevněný kouřovod, zda není někde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti 
je třeba dbát při vysypávání žhavého popele - popel ukládat do nehořlavých nádob, 
které jsou neporušené. Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen 
špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí. Zvláštní nároky jsou stanoveny 
u plynových kotlů. U nich je nutná jak čistota komínových průduchů, tak zajištění 
předepsaného tahu komína. Saze se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv 
s výkonem nad 50 kW při každém čistění, u ostatních komínů 1 x ročně. 
Úhradu za čištění komínů, popřípadě za kontrolu jejich stavu platí správce objektu, 
za zkoušení komínu ten, kdo si tyto práce objednal. 
Lhůty  pro čištění komínů: 
Komíny se spotřebiči na tuhá a kapalná paliva: 
∗ výkonu do 50 kW……………6 x ročně 
∗ výkonu nad 50 kW…………..4 x ročně 
Komíny se spotřebiči na plynná paliva: 
∗ výkonu do 50 kW a jsou-li opatřeny komínovou vložkou…………2 x ročně 
∗ výkonu do 50 kW a nejsou-li opatřeny komínovou vložkou………6 x ročně 
∗ výkonu nad 50 kW………….4 x ročně 
V rekreačních domcích a chatkách pokud nejsou užívány celoročně: 
∗ výkonu do 50 kW 1 x ročně (nejlépe před zahájením topného období) 
Dostatečnou pozornost je nutné věnovat i skladování tuhých paliv. 
Jednotlivé druhy paliv se musí skladovat odděleně, to znamená, že se nesmí mísit 
smísit např. černé a hnědé uhlí, rovněž se nesmí mísit dřevo a uhlí apod..  
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Sběr nadměrného odpadu 

       Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 9. října 2009. 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohos-
tinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné sklo    sklo 
 igelit     kovový šrot např.pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest a 
 hadice     jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

  Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 9. října 2009. 
                                    Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 
               před obecním úřadem                                     15.00 - 15.45 hod. 
               dolní konec - u transformátoru                       15.50 - 16.15 hod. 
               Paseky - u Matulů                                           16.20 - 16.40 hod. 
               Paseky - u Bajerů                                            16.45 - 17.00 hod. 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje     
 rozpouštědla, kyseliny 
 barvy, laky, lepidla  
 televizory, ledničky (v úplném stavu) 
 zářivky, baterie, akumulátory    pneumatiky 
 hnojiva, léky                                                     (odevzdat prodejci nebo 
 materiály obsah. dehet,azbest                            ve sběrném dvoře) 
 obaly obsah. nebezpeč.látky 
 jiné chemikálie 

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2009,  
případně občanský průkaz. 
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Zájezd na Hostýn 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Věra Šulová 
Pavel Šustala 
Václav Havrlant 

František Macháček 
Jaroslava Rašková 
Josef Kuběna 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Klub důchodců pořádá pro své členy 
ve středu 14. října 2009 v 16 hodin 

v zasedací místnosti ObÚ 
přednášku na téma PRVNÍ POMOC. 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
6. 10. 2009 
3. 11. 2009 
1. 12. 2009 

od 8.00 do 11.00 hodin. 

KDU-ČSL v Závišicích pořádá 
Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn 

v neděli 11. října 2009. 
 

Odjezd autobusu: 
 6.30 hod. autobusová zastávka Závišice -„Palička“, 

 dále u kostela v Závišicích 
a u Fojtství v Rybí. 

Cena zájezdu: 150 Kč 
Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Šimíčkové 
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Podzimní úspěchy závišických judistů 

     Na začátku druhé poloviny letošní sezóny měli naši závišičtí judisté naplánované 
tři důležité turnaje.  
Prvním z nich bylo mistrovství Moravskoslezského kraje v Ostravě. Tady se prvním 
místem a ziskem titulu mistr MS kraje ve váze do 81 Kg blýskl Ondra Číp. Svým 
vítězstvím si pak vybojoval přímý postup na mistrovství ČR dorostenců v Plzni. 
Na mezinárodní turnaj do německého Bautzenu odjel závišický junior,  reprezentant 
ČR, Adam Kahánek. Zužitkoval těžkou letní přípravu a bral ve váze do 66 Kg stříbr-
nou medaili. 
A do třetice to byl mezinárodní turnaj BRNO CUP, silně obsazený kvalitními judisty 
z devíti  států Evropy. Ani tady se závišičtí judisté neztratili. Dvěma bronzovými 
medailemi se výborně převedli naši benjamínci Mikuláš Plánka a Radek Rýpar. 
Ostatním se přes velkou konkurenci nepodařilo propracovat na stupně vítězů. 
 
Mistrovství MS kraje - Ondra Číp  1. místo 
                                            - Radim Pospěch               3. místo 
                                            - Adam Matzke               4. místo 
 
Bautzen- NĚMECKO      - Adam Kahánek               2. místo 
 
BRNO CUP                       - Mikuláš Plánka  3. místo 
  - Radek Rýpar               3. místo 
  - Adam Kahánek               5. místo 
  - Jan Musil  9. místo 
  - Ondra Kahánek               9. místo 

Ondra Číp dorostenecký mistr Moravskoslezského kraje 
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Školní okénko 

Školní rok 2009/2010 jsme zahájili dne 1. září za přítomnosti pana starosty, který 
pozval všechny děti na zmrzlinový pohár. 
Letos do první třídy nastoupilo 9 nových školáků, z toho: 
4 chlapci:        Bartoň Mikoláš, Jadrníček František, 
                       Procházka Jan, Štěpánek Ondřej; 
5 děvčat:         Bednáriková Adriana, Lošáková Anna, 
                       Špačková Tereza, Pustějovská Zuzana, 
                       Talaverová Adriana. 
Celkem máme ve škole 29 žáků a v Mateřské škole 27 dětí. 
 
Od začátku školního roku nám vaří nová paní kuchařka paní Danuše Pokludová. 
 
Dne 9. září se všichni žáci zúčastnili přírodovědné procházky Jak se žije v lese, které 
pro nás připravilo Občanské sdružení Hájenka – středisko ekologické výchovy,  
pod vedením paní Marie Janečkové. 

Dne 29. září žáci 3. a 4. ročníku absolvovali dopolední kurz dopravní vý-
chovy.  
Seznámili se se základními dopravními značkami a prakticky si ověřili své 
vědomosti při jízdě na kole na dopravním hřišti v Příboře. 
 

Stále jsme přihlášeni do soutěže ve sběru papíru. Děkujeme, že se zapojíte s námi. 

Skautský oddíl Minehawa 

Skautský oddíl Minehawa zve mezi sebe všechna děvčata ve věku od 6-15 let, které 
chtějí něco zažít, zahrát si hry, získat nové kamarády a mnoho dalšího. Kromě pravi-
delných schůzek chodíme také na různé výpravy, oddílovky, drakiádu, jarní chalupu, 
tábor a spoustu jiných akcí. 
Naše klubovna se nachází v přízemí Obecního úřadu Závišice. 
 
Družina Srneček (děvčata 6-10 let) – schůzky každou středu od 16:00 do 18:00 
 
Družina Delfínků (děvčata 10-14 let) – schůzky každé pondělí od 17:00 do 19:00 

www.minehawa.skauting.cz 
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Provoz sauny od 1. října 2009 

Provoz knihovny 

Lampiónový průvod 

Vítání občánků 

Sociální komise obce pořádá 
v sobotu 24. října 2009 od 14.00 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
V Í TÁ N Í   O B Č Á N K Ů  

 
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic, 
kteří se narodili v období od května 2009. 

 Kulturní komise obce pořádá v úterý 27. října 2009 
 u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918) 

 lampiónový průvod se setkáním u pomníku padlých. 
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA. 
 Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice. 

 
 
 
 
 

Na závěr bude připraven ohňostroj. 

       Čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.     ženy 
       Pátek    17.00 - 20.00 hod.     muži 

 
 
 
Od 1. 10. 2009 se čtenáři budou setkávat s novou knihovnicí paní Zuzanou Masudovou. 
Obecní úřad a návštěvníci knihovny tímto děkují paní Ivaně Čípové za dosavadní 
vedení obecní knihovny. 

Pondělí 15 - 17 hodin 
          Středa   15 - 17 hodin 
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Pozvánka 

Branný závod 

Ukončení letního času 

V neděli 25. října 2009  končí letní čas: 
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny. 

Maminky 
přijďte za námi na 

 
C V I Č E N Í   S   D Ě T M I 

 
Zatančíme, zařádíme, pokecáme a hlavně se seznámíme. 

Pro děti ve věku 0 - 4 roky. 
 
Kde: ve školní tělocvičně 
Kdy: každý čtvrtek od 10.00 - 11.00 hod. 

 

Výsledky VII. ročníku branného závodu, který se konal v sobotu 26. září: 
 
 
                   Mateřská škola               Základní škola                Základní škola 
                                                                  1.-4.třída                          5.-9.třída 
1.místo       Tadeáš Labounek              Ondřej Hývnar                 Lucie Hývnarová                
                                                             Dominik Adamský 
   
2. místo      Aneta Kubínová               Filip Najvar                       Nina Nováková 
                                                             Roman Marek 
 
3. místo      Ondřej Gajdušek               Lukáš Kubín                    Veronika Balušíková 
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Historie obce 

FOJTSTVÍ V ZÁVIŠICÍCH -  3. část 

 
Jak už bylo zmíněno v předchozích dílech o fojtství, skončila r.1554 pravomoc 

původního fojtství nad alodní částí obce, tj. nad levou stranou Sedlničky, zvanou 
Malé Závišice,  s bývalou tvrzí a později s relativně samostatným dvorem a mlýnem.  

Vznikla tím potřeba, aby byl zástupce vrchnosti, čili nerobotující fojt,   i na této 
straně, kde kromě dvora bylo i několik sedláků a chalupníků. Sídlem tohoto fojta 
bylo zpočátku asi čp. 68 (součást dvora) i když fojtem byl po roce 1588 už správce 
mlýna  /mlynář/. Stojí za zmínku, že r. 1588 koupil celé Malé Závišice i se statkem 
bohatý novojičínský měšťan Ondřej Řepa z Greiffendorfu a postavil nový dvůr, na 
němž byla robotní povinnost nejen pro občany Malých Závišic, ale dokonce i pro 
občany Rybí a Libhoště. 

 Setkáváme se tu pak se jménem Jiří Prokeš, mlynář a rychtář v r. 1623,  který 
r.1641 koupil mlýn u dvora od majitele dvora Eliáše Řepy z Greiffendorfu, Ondřejo-
va syna. 

 Mlýn se tím osamostatnil a stal se teď sídlem fojta čili rychtou. V tomtéž roce 
(1641) byl prodán dvůr, a to olomouckým jezuitům k panství novojičínsko-
štramberskému. Vdova po Jiřím Prokešovi  se provdala r. 1654 za Pavla Meltsche 
(Melče), mlynáře, který byl fojtem ještě r. 1699. V r. 1705 se uvádí fojt Pavel Beneš 
(Beniš)  /1650-1730/, mlynář,  který koupil mlýn už r.1693 od Pavla Melče.  

Po něm byl mlynářem i fojtem  jeho syn Augustin  Beneš (1700-1765), jehož dce-
ra Mariana se roku 1765 provdala za mlynáře ze Šenova Bedřicha Kellnara (1740-
1804) , který se pak stává dalším fojtem. Rodina Kelnarů držela mlýn až do r.1866. 

V listině nalezené v  roce 1949 v makovici věže kostelíka sv.Kateřiny  pocházející 
z  r. 1774 je uvedeno, že v té době byl fojtem na novojičínské straně Bedřich 
(Friedrich) Kelnar a purkmistrem Jan Marek  (purkmistr byl volený  správní   úřed-
ník).  

V jiné listině, taktéž z uvedené věže, avšak  psané později,  roku 1818, se uvádí 
jako fojt na novojičínské straně Valentin Drlík. Kdo byl posledním fojtem (do 
r.1848) v Malých Závišicích není známo. 
      Doba fojtů byla spojena s dobou nevolnictví a roboty. Nevolnictví skončilo roku 
1781, robota byla zrušena roku 1848. Po tomto roce se postupně ujímaly správy 
v obcích volené obecní výbory, z nichž se volilo obecní představenstvo ( starosta a  
aspoň dva obecní radní). Roku 1850 byly spojeny obě části obce do jednoho adminis-
trativního celku s názvem Závěšice a od té doby měly už jednoho starostu obecní 
radu.  

      
      Mgr.Lubomír Busek 


