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Zpravodaj /červenec 2010 

Údržba pozemků 

Poplatek za odpad - 2. pololetí 2010 

Územní plán Závišic 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Č E R V E N E C  2 0 1 0 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Upozorňujeme občany na termín úhrady poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů na 2. pololetí 2010. 
Poplatek ve výši 230,-Kč za osobu/pololetí můžete zaplatit na obecním úřadě 
v úřední dny (pondělí a středa 7-12, 13-17 hod.) do 31. 7. 2010.         

Svozy v červenci proběhnou ještě i s nálepkami na 1. pololetí. 

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. 

Veřejné projednání o návrhu Územního plánu Závišic proběhne 
v pondělí 2. srpna 2010 v 15.30 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice. 
 

Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu Územního plánu Závišic a výzva k uplatnění 
připomínek nebo námitek a úplné znění návrhu je k veřejnému nahlédnutí: 
- v tištěné podobě na MÚ Kopřivnice, ObÚ Závišice, 
- v elektronické podobě na www.zavisice.cz pod odkazem Úřední deska.  

Informace z knihovny 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin 
otevřena pouze v tyto dny: 
                                   pondělí 19. července 
                                   pondělí   9. srpna 
                                od 15.00 do 17.00 hodin. 
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Zpravodaj/červenec 2010  

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 9. 6. 2010  
(číslo usnesení)                                                              (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
408/2010  program 27. zasedání ZO                                                                       8-0-0                   
volí: 
409/2010  návrhovou komisi 27. zasedání ZO ve složení: Lumír Lošák, Vlastimil 
                 Hajda                                                      6-0-2 
410/2010  ověřovatele zápisu z 27. zasedání ZO: Hana Kuběnová, Aleš Kuběna 6-0-2 
 
bere na vědomí: 
411/2010  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty obce a předsedy komise o činnosti obce                                   8-0-0 
 
412/2010  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu 
                 s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vše ve znění poz- 
                 dějších předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2009 v předneseném 
                 znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (viz příloha)

                                                             8-0-0   
uplatňuje 
413/2010  ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta- 
                 vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, námitku proti 
                 Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve znění přílohy č. 1 
                 podkladového materiálu                                                                          8-0-0   
schvaluje:         
414/2010  uzavření tří smluv o zřízení věcného břemene mezi obcí Závišice a žadateli 
                 a) Václavem Jaškem 
                 b) Petrem Zábranským 
                 c) Martinou Pavelkovou 
                 na uložení vodovodních přípojek do pozemků parc. č. 1210/2 a 1213 
                 ve vlastnictví obce za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žada- 
                 teli a každý z žadatelů uhradí obci Závišice částku 1.000,-Kč za zřízení věc- 
                 ného břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smluv 
                                                                                                                                 8-0-0 
415/2010  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribu- 
                 ce, a.s. a obcí Závišice, která se týká uložení elektrické přípojky NN do po- 
                 zemků parc. č. 168 a 1142/1 (ZE) ve vlastnictví obce a pověřuje starostu 
                 obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)        8-0-0        
 
416/2010  uzavření dohody mezi městem Kopřivnice o obcí Závišice o úhradě neinves 
                 tičních výdajů na žáky základních škol, trvale žijících v Závišicích a navště 
                 vujících základní školy zřizované městem Kopřivnice a pověřuje starostu 
                 obce podepsáním této dohody v předneseném znění (viz příloha)         8-0-0 
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Zpravodaj /červenec 2010 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice 
pořádá v sobotu 17. 7. 2010 

 

HASIČSKÝ DEN 
 

13,00 hodin   Soutěž O putovní pohár obce Závišice 
 

16,00 hodin   Hasičský výlet na zahradě U Kremlu 
 

hraje dechová hudba ZÁVIŠANKA 
občerstvení, koláče, guláš 

vstupné dobrovolné 
 

Na Vaši účast se těší hasiči 

Placená inzerce 

Máte zdravotní potíže?  
Zdravým i nemocným nabízím přírodní produkty. Poradím. 
Tel.: 742 285 151 Procházková 

Provádím opravy a úpravy oděvů. 
Tel.: 742 285 151 Procházková 

Stavby COMPLET s.r.o.  KOMÍNOVÝ  SERVISKOMÍNOVÝ  SERVIS  
Na Jánské 1869/56, Ostrava 
596 235 967 / 777 707 875 
krystkova@scomplet.cz                                                                           

V období 9., 12. a 13.7. 2010 bude probíhat ve vaší obci 
 KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ,  

kominík bude navštěvovat jednotlivé rodinné domy 
 dle zájmu občanů. 

 V případě informací nás prosím kontaktujte. 
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Informace od hasičů 

Radek Rýpar dvakrát zlatý v polských Pawlowicích 

Ve dnech 16.5. a 12.6. se v polských Pawlowicích konala tradiční GRAND PRIX.  
Závišické judo zde vyslalo dva zástupce. Mikuláš Plánka skončil dvakrát těsně 
pod stupni vítězů na 5. místě. Jeho kolegovi Radku Rýparovi se ale dařilo o poznání 
lépe. Ani jednou nenašel přemožitele a po zásluze si z Polska odvezl dvě zlaté medaile! 
Další výsledky: I. liga Jičín (muži)    Adam Kahánek   3. místo 
              Dorostenecká liga Brno  Ondra Číp           1. místo 
 
Ve čtvrtek 24.6. zakončili judisté letošní 1. polovinu sezóny. 
Na zahradě u Kremlu opékali párky, zahráli si fotbálek, rozebírali jarní turnaje a pláno-
vali letní soustředění v Beskydech i podzimní část roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závišičtí judisté přejí Všem slunečné léto, hezké prázdniny a pohodovou dovolenou!  

Prevence v prázdninovém období 
     Vážení spoluobčané, 

po studeném a propršeném jarním období nastává doba prázdnin a dovo-
lených, kdy posedáváme, ať už přes den nebo kvečeru u zapálených ohňů 
a opékáme či grilujeme. Tehdy bychom měli věnovat pozornost výběru 
místa, kde budeme oheň rozdělávat, také samotnému hoření a na závěr 
řádnému uhašení ohniště. 

     Také nesmíme opomenout Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2010, 
kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. 

Mnoho krásných a slunečných dnů vám přejí hasiči. 
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Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
417/2010  a souhlasí s částečnou uzavírkou a omezením provozu na silnici III/4821 
                 a stanovením objížďky dne 17. 7. 2010 v době od 8 do 18 hodin z důvodu 
                 pořádání Setkání závodních veteránů Pod Trúbou - dle žádosti (viz příloha)                    
                                                                                                                                  8-0-0  
418/2010  záměr připravit stavební akci - účelové odvodnění místní komunikace 
                 na parcele č. 544 ve vlastnictví obce (v úseku od č.p. 296 po č.p. 240) 
                                                                                                                                  8-0-0 
419/2010  přijetí dotace ve výši 900.000,-Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
                 na výstavbu chodníku podél komunikace II/482 v oblasti pod „Pískovnou“ 
                 a jmenuje pracovní skupinu ve složení Zdeněk Vajda, Vlastimil Hajda 
                 a Libor Kahánek přípravou celé akce včetně výběrového řízení            8-0-0              
 
420/2010  přijetí daru ve výši 240.000,- Kč od RWE Gas Storage, s.r.o. na výstavbu 
                 dětského hřiště na pozemku za školou - parcela č. 7                 8-0-0 
 
421/2010  zadání výstavby dětského hřiště společnosti Tomovy parky s.r.o. a to  
                 na základě doporučení hodnotící komise ve složení Zdeněk Vajda, Petr  
                 Heralt, Michal Bortel, Eva Jašková, David Gajdušek, Anna Zemanová, 
                 Kateřina Kalábová                                                                                   8-0-0 
 
422/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 18.000,- Kč 
                 pro TJ Závišice na zakoupení tatami pro oddíl JUDO a pověřuje starostu 
                 obce sepsáním a podepsáním smlouvy                                                   8-0-0 
          
423/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 2.000,- Kč 
                 pro občanské sdružení NAŠE BESKYDY na podporu činností zabraňujících 
                 těžbě uhlí v Beskydách a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním 
                 smlouvy                                                                                                  6-0-2      
 
424/2010  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč  
                 pro Asociaci zdravotně postižených Kopřivnice na podporu 13. ročníku  
                 Celostátních sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých 
                 a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy                  8-0-0  
         
425/2010  uzavření darovací smlouvy mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice o po- 
                 skytnutí daru městem Kopřivnice ve formě knihovního fondu (1317 svazků  
                 v hodnotě 39.147,- Kč) umístěného v Obecní knihovně v Závišicích a pově- 
                 řuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předloženém znění 
                 (viz příloha)                                                                                            8-0-0 
   .…………………                                                    ………………….. 
    Marta Najzarová                                Zdeněk Vajda 
  místostarostka obce                                                                                starosta obce 
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Odpady!!!!!!!!!!!! 

Biologicky rozložitelný odpad 

     V poslední době se šíří obcí nešvar v podobě, slušně řečeno, nevychovanců, kteří 
odkládají odpady mimo sběrné nádoby,  popř. do odpadů vkládají to, co tam nepatří. 
V plastech jsou papírové či jiné obaly, totéž platí o sklu či plechovkách. Někteří lidé 
jsou tak líní, že svůj odpad ani do kontejnerů či sběrných zvonů neuloží a pohodí jej 
vedle kontejnerů, neboť zřejmě velice spěchají a ta chvilička by je totálně zničila. 
Totéž platí o biologicky rozložitelném odpadu, kdy někteří jedinci vyhazují tento odpad 
včetně tašek či pytlů, které sem nepatří, popřípadě trávu vysypou na zem vedle a on to 
někdo uklidí!!!!!!!!!! 
     Apeluji na všechny občany, aby odkládali odpady tam, kam patří a aby se dívali 
i kolem sebe a ty hříšníky napomenuli nebo je nahlásili. NENÍ TO ŽALOVÁNÍ 
ČI BONZOVÁNÍ jak mnohdy slyším, ale je to šetření obecních peněz. Všichni víte, 
že náklady na všechno rostou a nikdo nechce neustále více investovat tam, kde to není 
nutné nebo je to přímo zbytečné a je to způsobeno leností či - promiňte ten výraz - 
„hovadským“ chováním lidí. 
     Děkuji za spolupráci a za pochopení.                   Zdeněk Vajda 
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Základní škola 

1. června  jsme s dětmi oslavili Den dětí v Kopřivnici. Protože bylo špatné počasí,  
tak jsme se nejprve zúčastnili soutěží a her, které pořádal DDM v kulturním domě.  
Před Městským úřadem v Kopřivnici jsme se dívali na ukázky činnosti integrovaného 
záchranného systému. 
 
17. června jsme v Rybí sledovali předvádění služebních vojenských psů, kteří jsou vy-
cvičeni pro vyhledávání drog, výbušnin a zbraní. 
 
V úterý 22. června žáci ZŠ jeli na školní výlet do Chotěbuzi. Navštívili jsme Rybí dům 
(velké akvárium) a Archeopark (Slovanské hradiště). 
Výlety pro ZŠ i MŠ byly hrazeny z výtěžku akcí pořádaných školou. 
 
Den před vysvědčením si děti ZŠ i MŠ u myslivecké chaty opekly špekáčky. 

 
30. června bylo dětem rozdáno vysvědčení za 2. pololetí. Po vysvědčení 
byli žáci pozváni panem starostou na sladký zmrzlinový pohár.  
5 žáků čtvrtého ročníku ukončilo docházku v ZŠ Závišice. 
 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli se sběrem starého papíru. 

V tomto školním roce jsme za sběr získali 4.000,- Kč. Tyto peníze přišly na účet školy. 
Umístili jsme se na 9. místě z cca 100 škol v Moravskoslezském kraji.  

Starý papír můžete nosit stále i během prázdnin pro soutěž pro příští rok. 
 
 
Paní učitelky a všichni zaměstnanci školy přejí dětem  
hodně sluníčka a plno krásných zážitků z prázdnin. 

Provoz MŠ v Závišicích v období letních prázdnin: 
Mateřská škola bude uzavřena od 12. července do 21. srpna 2010. 

Závěrem celoroční práce s dětmi bychom Vám jejich jméném chtěly popřát krásné 
léto, dovolenou a plno osobní pohody 
                                                                                              p. učitelky Jana a Katka 

Budete-li mít někdo přebytek ozdobných tykviček, červených lampiónků, 
prosíme, myslete na nás. Děkujeme 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

Nastává čas jahodové vůně. 
     Letošní červen moc jahodově nevoněl, protože pršelo a pršelo. Přesto jsme se v na- 
ší školičce připravovali na výlet. Jeli jsme navštívit dětský ranč v Hlučíně. Symbolem 
ranče byl koníček jménem Rančík. Velké překvapení nám připravilo počasí. Ráno ne-
pršelo a ranč nás přivítal sluníčkem. A pak už se děti ponořily do mnoha zážitků. 
Nejdříve si koně prohlédly, pak na nich jednotlivě jezdily. Prošli jsme mini ZOO, nej-
oblíbenější byl oslík, kterému děti nosily trávu. Navštívili jsme pyramidu, kde jsme 
čerpali energii a přenesli se do dávných časů. U rybníčka jsme pozorovali barevné 
rybky a žáby. V restauraci měly děti specialitu podávanou v rendlíku - Rančerskou 
polévku s pečivem. Od pana ředitele všechny děti dostaly balónek a my dospěláci lah-
vičku parfému a průpisku. Ještě honem se nakoupily dárečky a loučili jsme se s krásně 
prožitým dnem. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minulý týden jsme si upršené počasí zpříjemnili smažením tvarohových koblížků. 
Krásnou oslavu svátku našich dvou Honzíků připravily pro všechny děti jejich 
maminky. To byla dobrůtka. Děkujeme 
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Pouť v Závišicích 

Kroje na DOŽÍNKY 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Blahopřání jubilantům 

Marie Dárková 
Bohumír Pustka 
Václav Najzar 

Věra Hývnarová 
Eva Michálková 
Milan Konvička 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
13. 7. 2010  
   3. 8. 2010. 

Kdo má zájem si půjčit kroje, může se informovat na tel. č. 556 856 020 
nebo 725 589 089, vzhledem k různě probíhajícím dovoleným. 
Dožínky budou 14. 8. 2010, takže půjčování začne od 2. 8. 
Lepší je telefonická domluva - večer. 

Bližší informace o půjčování vyjdou v srpnovém zpravodaji. 
                                                                                                     J. Hajdová            

 

 

                     poutní mše svatá 
 

  u  příležitosti  svátku  patronů  našeho  kostela 
 

 

  

 

                                   sv.Cyrila a sv.Metoděje  
 

                   se koná 5.července 2010 v 10 hodin 
 

        hlavní celebrant bude P. František Lízna  SJ  
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska  
(pokračování z minulého zpravodaje)  

II. 
     Ještě na konci zimy příštího roku farní úřad ve Štramberku doprovodil tuto žádost 
doporučením ze dne 20.3.1869 čj.50 : 
     Farní úřad předkládá přiloženou prosbu obce Závišic podotýkaje, že v jmenované 
prosbě není nic nepravdivého udáno a osměluje se prositi: 
     Nejd. k.a. konsistoř ráčiž naříditi, aby sešlost a chatrnost filiálního kostela byla ko-
misionelně vyšetřena, a buďto jeho úplná oprava co nejdříve uskutečněna byla, aneb 
povoliti by se v jmenovaném kostele nedělní služby Boží, které dle starého obyčeje kaž-
dou 4. neděli či svátek a při pohřbech mrtvých z obce Závišice tam konají, odbývati se 
nemusely; neb dokud kostel v takovém stavu se nachází, nelze bez obav nějakého neštěs-
tí na delší čas v jmenovaném kostele služby Boží konati. 
                                                                                                        Jan Vysloužil, farář 

     Dne 24.4.1869 požádala konsistoř, aby byly 
předloženy plány nového kostela /č.j.2900/, protože 
J. Arc. Milost úmysl schválil 10.4.1869 a nařídil před-
ložiti plány nového kostela. 
     Uběhlo více než jeden a půl roku. Dne 30.11.1870 
urgovala konsistoř na farním úřadě ve Štramberku, 
aby byly předloženy požadované plány kostela, jenž 
má býti postaven v Závišicích. 
     Farní úřad ve Štramberku na urgenci odpověděl 
20.12.1870: 
 

     Dopis z konsistoře ze dne 24.4.1869 č.2900 dosud farnímu úřadu ve Štramberku ne-
došel. Snad leží na děkan. úřadě. Stav kostela sv. Kateřiny je takový: 
Střecha kryta šindelem je vesměs chatrná a děravá a více méně shnil , že déšt jí proniká, 
čímž i krov sám vždy více trpí a bere úplnou zkázu, takže nejen střecha, nýbrž celá vazba 
krovu i poval úplně obnoveny býti musí, nemají-li bráti ještě větší zkázu než dosud; ne-
boť ve zdích se ukazují již rozvaliny povážlivého rozměru, takže dle vyjádření znalců zdi 
sotva nový těžký krov nésti v stavu budou; vůbec bylo by žádoucno, by komise technic-
kých znalců chrám tento a stav jeho dopodrobna prozkoumala, by náklad na něj snad 
obětovaný sešlostí stavby zmařen nebyl. 
     Nejd. k.a. konsistoř ráčiž podepsanému naříditi, jaké další kroky by v příčině sešlosti 
chrámu toho a opravení jeho podniknouti se mělo. 
     Dne 20.12.1870, č.j.195.                                                              
                                                                                                        Jan Vysloužil, farář. 
     Arc. konsistoř zaslala farnímu úřadu duplikát odpovědi ze dne 24.4.1869 č.2900: 
Jeho arcib. Milost nejvyšší resolucí ze dne 10.4.1869 č.607 se vyjádřila: Nejsme od toho 
žádosti obce Závišic vyhověti, toliko si přejeme, aby nám byly předloženy rysy ke stav-
bě kostela, jenž má býti v Závišicích zbudován, aby je prohlédnouti a prozkoumati moh-
la. /č.j. arc. konsistoře 8643 ze dne 28.2.1870. 

Kostel sv. Kateřiny. Kravařsko, 11898 
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Dětské hřiště 

Den dětí v Závišicích 

     V pátek 25. června 2010 se konečně konal odkládaný Den dětí. 
Rodiče dětí si připravili krásnou „Cestu za pohádkou“, skauti zase soutěže na výletišti 
U Kremlu a další dobrovolníci pomohli organizovat celou tuto akci.  
     Všem, kteří pomohli s organizací zábavné akce pro děti děkuji. Děkuji také společ-
nosti AGROCAR Kopřivnice a Revírní bratrské pokladně za sponzorské dary 
pro všechny děti, kterých se i v nevlídném počasí zúčastnilo 59.  

     V prostorech za naší školou máme nové dětské hřiště. 
Po poradě s rodiči, učitelkami a zastupiteli jsme se rozhodli pro zadání zakázky společ-
nosti Tomovy parky, kdy v týdnu od 21. do 25. června byly provedeny všechny potřeb-
né práce včetně výkopů a navezení „kačírku“ na dopadové plochy. 
Hřiště je již nyní v provozu a děti se na něm mohou vyřádit. Hrací prvky jsou z odol-
ného akátového dřeva a předpokládáme, že hřiště bude sloužit svému účelu dlouhá léta 
k radosti našich dětí. 

Zdeněk Vajda 
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     Žádáme nejd. k. s. konsistoř a Milost, by uvědomiti ráčila sl. vrchnost Tereziánskou 
jakožto patrona filiálního kostela by co nejdřív, v brzském čase, spíš než se jakékoliv 
neštěstí skrz sesutí kostela přihoditi mohlo, by slavná komise zařízena, vše ouplně pro-
zkoumala a v tom dokonale se přesvědčila. Pakliže by sl. komise uznala, že tento filiál-
ní kostel bezpečně opraven býti může, v tom případě výbor co zastupitelstvo obce Zá-
věšické žádá sl. vrchnost Tereziánskou, by na tuto nynější reparaturu filiálního kostela 
jakožto patron taktéž dle císařské gruntovní dávky do obce Závěšické odvádějící, 
k pomoci přispívala. 
     Kdyžby sl. komise uznala, že tento filiální kostel pro tak velký náklad za reparaturu 
by nestal, nýbrž z gruntu nový na tom samém místě kostel stavěti by se měl, kteréžto 
nové stavbě na tom samém místě celá obec Závěšická docela odporuje skrz důležité 
příčiny: 
                                                                                                         (Pokračování příště) 

Skautský oddíl Minehawa 

     Skautské středisko Kopřivnice si v neděli 13. června 2010 připsalo na konto další 
dobrý skutek. Prostřednictvím již čtvrtého ročníku charitativně zábavné akce Dudlík 
se  skautům podař i lo  pomoci  da lš ímu post iženému d í tě t i . 
V parku u Katolického domu v Kopřivnici se sešlo okolo 350 lidí, kteří přišli zhléd-
nout skauty nachystaný program. Na všechny účastníky čekal zajímavý program, 
jenž se skládal ze dvou desítek originálních vystoupení skautských družin, k vidění 
byly taneční scénky, zpěv, divadlo, pantomima. Závišické světlušky předvedly své 
taneční vystoupení při břišních tancích a skautky do programu přispěly pěveckým 
uměním.Během akce byl k dispozici dětský koutek a milovníci zvířat si mohli zajez-
dit na koních. O ukončení Dudlíku se postaraly kapely Lithr, Kousky Housky, Ta-
troska, The Crooty, které toto příjemné odpoledne zpestřily hudbou. 
     Letos jsme výdělkem za prodané dudlíky a za dobrovolné vstupné shromáždili 
17.800 Kč pro tříletého Viktorka z Kopřivnice, který trpí vrozenou vývojovou va-
dou, kvůli které nemůže chodit. Artrogripoza je vzácné postižení, proto rodiče Vik-
torka zaplatí ze získaných peněz překlad odborné knížky, která se podrobně věnuje 
této v ČR neprozkoumané nemoci. Překlad publikace pomůže ke zkvalitnění života 
i dalších dětí s touto vývojovou vadou. 
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III. 
     P r o t o k o l 
sepsaný dne 25.ledna 1871 skrz a v přítomnosti dole podepsaného obecního výboru 
místní obce Závišice. 
                        Předmět: 
     dle nařízení nejd. kníž. arc. Milosti ze dne 10.4.1869 č.607 a opět 28.12.1870 č.2900 
by předloženy byly dotyčné návrhy nového kostela, kterýžto v obci Závišické zbudován 
býti má. 
     V příčině, že není jasno, jestli filiální kostel sv.Kateřiny, obci závišické přináležející, 
může se rozebrati, tak říkaje do obce Závišické přenésti, když by se povolení k rozebrá-
ní obdrželo, by toto zasvěcené místo co chrám Páně, i celého hřbitova, by se ohrazovati 
nemuselo, však uznáváme, že jak má Církev moc jakoukoliv věc posvětiti, že má též 
také tu samou moc zasvěcení odebrati. 
     Poněvadž pro dávnověkou minulost předešlého času není 
povědomo, s jakými výminkami, pod jakými závazky, jaké 
základy při prvním začátku tento filiální kostel sv. Kateřiny 
měl, kterémužto málokterý kostel dle staroby rovnati se mů-
že, kterýžto dle starých udání farní kostel slul, až potom te-
prve v pozdějším času, když celá farnost, totiž tyto obce: 
Štramberk, Kopřivnice, Ženklava, Rybí, Libhošť, Závěšice 
se usnesli a za prospěšné uznali, by v městečku Štramberku 
zbudován byl nový kostel, kterýžto se skutečně také postavil, 
kterýžto co farního kostela místo zaujímá pro všech šest ob-
cí, které obce pospolitě jednu farnost působily, až později zas 
po mimo toho farního kostela vystavěli nové kostely totiž v 
těch obcích: v Kopřivnici, v Rybím, v Ženklavě, v Libhošti; 
též také tyto obce, co již měly své kostely, se snažily a o to 
pracovaly, by každá osada do své obce kněze obdržela, což 
se také skutečně dle žádosti těchto vyplnilo, kteréžto všechny 
čtyři jmenované obce jakožto bývalí farníci, k farnímu koste-
lu štramberskému patřící, od farnosti štramberské docela od-
padly a ostatně zůstává jen k štramberské farnosti městečko Štramberk s připojenou 
však ze všech obcí nejbídnější obcí Závěšickou, kteřížto nebyli dostatečni, by ve své 
obci Závěšické jakož ty čtyři psané obce, by ve svůj prospěch nový kostel zbudovali, 
nýbrž musela obec Závěšická přijmouti za vděk ačkoliv tuze vzdálený od obce Závěšic-
ké a od kteréhožto všecky ostatní obce odstoupily – filiální kostel sv. Kateřiny – nyní 
obci Závěšické přináležející. 
     Poněvadž tento filiální kostel sv. Kateřiny pro starobu skrz sešlost věků v tom nej-
bídnějším stavu se vynachází, že nejenom střecha, která docela prohnita. ano týkaje se 
celého krovu, neboť celá vazby, což se týká dřeva, na větším díle prohnita jest; byť by 
se obkrytí nové střechy, ano celá vazby dočista nová zhotovila, vše nic neprospěje, když 
vše hlavní zdi rozpukané, ano tak nebezpečně rozestupené jsou, které brzským sesutím 
nebezpečně hrozí; pakliže by na tyto rozestoupené zdi nová vazby natáhnouti se měla, 
tehdy v tuto dobu se mury sesouti mohou. 

Štramberský kostel bez věže 
Kostel z r. 1723,  
věž  přistavěna r. 1907 


