
10 

Zpravodaj/srpen 2013  
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Číslo 8/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 7. 2013, IČO 00600709,                       
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Nejmladší 

Nejstarší 

Prostřední 

První tři z turnaje nejstarších 

Tímto rodiče děkují také panu Karlovi Horutovi za bezplatné zapůjčení jeho tenisového 
kurtu pro potřeby tenisové školičky. 
 

                                                                                                          Jaroslav Neuwirth 
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Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

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 1 3 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

 

které se bude konat 
ve středu 7. 8. 2013 od 19.00 hod. 

 v zasedací místnosti ObÚ. 
 

Hlavní body programu:  
- projednání přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí 

na zateplení Pohostinství U Kremlů 
      - projednání úpravy rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2013 

Kroje na DOŽÍNKY 

Možnost půjčit si kroje na DOŽÍNKY bude od 1. 8. 2013, raději po telefonické 
domluvě: 556 856 020, 725 589 089. 
Vzhledem k nedostatku místa a k následnému dalšímu chystání hlaste se včas. 
Za pochopení děkuje J. Hajdová  

Dožínkové koláče 

Prosíme občany, kteří chtějí materiálně přispět na DOŽÍNKOVÉ KOLÁČE, aby vejce, 
sušené jablka a hrušky odevzdali do středy 14. 8. 2013 u p. Marty Najzarové č.p. 68 
(tel.: 737 503 207). Po domluvě lze potraviny vyzvednout i u Vás doma.  
Děkujeme za jakékoliv množství. 
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Léto v plném proudu 

Poplatek za odpad na 2. pol. 2013 - termín splatnosti 30. 9. 2013 

Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
 

číslo účtu: 1767239329/0800, 
 

variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 

Poplatek za odpad na 2. pololetí 2013 (245,-Kč/poplatník) 
můžete zaplatit 

 nejpozději do 30. 9. 2013.  
 

 

Prázdniny jsou za svou polovinou. Není to období jen odpočinku, ale pro občany 
vesnice je to doba sečení trávy a všemožná údržba zeleně. 
Pravdou je, že někteří naši občané využívají kontejnery na biologicky rozložitelný 
odpad. Kontejnery na tento odpad jsou rozmístěny plošně po obci a slouží ke sběru 
odpadů z kuchyní a zahrádek.  
Opět se ale najdou takoví, že do těchto kontejnerů chtějí doslova nacpat TRÁVU 
A HROMADY OVOCE z velkých zahrad apod. No a když se to tam nechce vejít, 
tak to přeci ušlapeme ne? 
 
Ne neušlapeme, protože JSME SI VĚDOMI, že takovým jednáním poškozujeme 
obecní majetek. Kontejnery nejsou stavěné na takovou zátěž a dochází k jejich niče-
ní. Ceny kontejnerů jsou od 4 tis. Kč. 
 

OPAKUJI, ŽE KONTEJNERY NA BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
JSOU URČENY NA ZBYTKY ZE ZAHRAD A Z DOMÁCNOSTÍ. 

 
NEJSOU URČENÉ NA LIKVIDACI TRÁVY ČI VÝPĚSTKŮ. 

NA TO SI POŘIĎTE KOMPOST. 
 

                                                                                                             Zdeněk Vajda 
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Říčka Sedlnička tvořila hranici mezi lenním*) a alodním**) zbožím Hückeswagenů 
kolem hradu Starého Jičína. Pravděpodobně koncem 13. století už byla sídelní struktura 
podél říčky Sedlničky zhruba na sever od linie Libhošťská hůrka - Bílá hora ustálena 
osadami Sedlnicí a Závišicemi. Jejich části rozdělené vodním tokem, se ve středověku 
vesměs vyvíjely jako nezávislé úseky dvou samostatných panství. 

12)  Bílý, J.: Jezuita Antonín Koniáš. Praha 1996, str. 49. 

13)  Kadlec, J.: Přehled českých církevních dějin II. Praha 1991, str.67,68. 

14) Bílý, J.:  viz pozn.12), str. 51,52. 

15) Tamtéž. 

16) Petráň, J.: Staroměstská exekuce. Praha 1985, str. 193. 
(pokračování příště) 

     Ve dnech 1-5/7 proběhla u nás v Závišicích již tradiční tenisová školička opět 
pod vedením zkušeného trenéra Jiřího Lešinského, kterou si organizačně vzala za své 
paní Ida Bartoňová ( přihlášky, rozdělení dětí do skupin, ceny pro děti atd ).  
     Oproti minulým rokům se tentokrát přihlásilo k překvapení i samotného trenéra cel-
kem 23 dětí, z nich 21 bylo ze Závišic a 3 ze Štramberku a to ve věku od 6-ti do 16-ti 
let, které tak musely být rozděleny podle věku do třech skupin po 8-mi tak, že každá 
skupina měla vždy hodinu denně trénink, na kterém s dětmi pan trenér postupně probral 
tenisové základy, učil je hrát základní tenisové údery, vysvětloval pravidla a to vše 
zejména pro ty nejmenší formou zábavných soutěží a her. 
     Největším zážitkem však pro všechny děti, ale také rodiče, prarodiče a jiné rodinné 
příslušníky, kterých se i díky státnímu svátku dostavil značný počet, byl poslední páteč-
ní trénink, na kterém všechny děti soutěžily o ceny. První skupina - v níž byly ti 
nejmladší, formou dovednostních her, druhá skupina, kde byly děti 2-4té třídy - formou 
turnaje na zkráceném hřišti a třetí skupina, kde byly děti od páté třídy výše - formou 
klasického tenisového turnaje, který byl částečně rozehrán už ve čtvrtek a v pátek se 
hrálo o konečné umístění. Všechny děti dostaly diplomy, sladkosti a první tři z nejstar-
ších také poháry. Počasí oproti minulým rokům tentokrát vyšlo až na pár kapek v pátek 
a jak je vidět ze šťastných výrazů dětí ve tvářích na fotografiích, tak celá akce měla vel-
ký úspěch také i u nich. 
 
Výsledky turnaje nejstarších žáků: 
o 1. místo Mikoláš Bartoň : Neuwirth Jaroslav 4:3 
o 3.místo Dominik Adamský : Petra Svobodová 3:0 
o 5.místo Jaromír Kořenek : Jakub Gajdušek 3:1 
o 7. místo Antonín Kořenek : David Lichnovský 3:0 

Tenisová školička 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

VIII 

Vzhledem ke skutečnosti, že Závišice jsou doloženy na nynějším místě už od polo-
viny 14. století, muselo by k "zavěšení" vesnice po povodni dojít nejpozději  počátkem 
14. věku. Ale Tamovice byly osídleny ještě ve druhé polovině 16. století a v letech 
1558 - 1570 zde žili čtyři poddaní a na opačném břehu Sedlničky stál (a dosud stojí) 
mlýn náležející ke Štramberku. Dá se předpokládat, že v rámci meliorací prováděných 
na novojičínsko - štramberském panství na sklonku 16. století byly Tamovice zrušeny. 
Z části pozemků byl zřízen tamovický dvůr. 

         Ale vraťme se zpět do doby předpokládaného vzniku osady 
Tamovice. Z tzv. závěti olomouckého biskupa Bruna ze 
Schauenburka se dovídáme, že pravděpodobnou dohodou mezi 
biskupem a Frankem z rodu porýnských hrabat z Hückeswagen 
(okolo roku 1255) přešla rozsáhlá část severovýchodní Moravy - 
vymezená na západě tokem říčky Sedlničky, na severozápadě 
řekou Odrou, na severu zřejmě dnešní Starou Vsí nad Ond-
řejnicí, na jihu zhruba hřebenem Veřovických vrchů a konečně 
řekou Ostravicí - do rukou olomouckého biskupství. Západní 
polovinu tohoto území obdržel Frank od biskupství jako léno. 
Hückeswagenové však svou část domény neudrželi a ta někdy 
před rokem 1278 přešla na Bluda (staršího) z Jičína.12) 
          Toto své zboží ztratili Hückeswagenové vlastně pod nátla-
kem, podle mínění většiny historiků proto, že neochránili Moravu 
před Tatary roku 1241 a zejména před vpádem kumánským roku 

1253. Ale příčiny mohly být i jiné.13) 
Nelze též přesně zjistit, zda Hückeswagenové v době největší rodové moci  drželi 

vedle panství Starý Jičín též území okolo Štramberka. Někteří historikové už od sklonku 
17. století předpokládali (bez znalosti písemných dokladů), že hrad Štramberk s okolím 
náležel původně templářům a byl roku 1312 po konfiskaci převeden zpět do rukou pa-
novníka. 14) 

Jisté je jen tolik, že město Štramberk bylo založeno roku 1359 ve snaze zesílit moc 
moravského markraběte Jana Jindřicha v tomto kraji. (Jiné prameny mluví o povýšení 
města v roce 1359). Hrad sám je starší, ale přesnou dobu jeho vzniku by mohl určit je-
nom podrobný průzkum  archeologický a stavebně historický.15) Patří totiž k hradům 
sasko - hessenského typu, které se v našich zemích stavěly ve své nejpokročilejší podo-
bě, k níž patřil i Štramberk, od konce 13. století, místy i ve století následujícím. 16) 

V té době olomoucké biskupství i Hückeswagenové, a později i Bludovici organi-
zovali v držených částech severovýchodní Moravy poměrně intenzivní osídlování vol-
ných, výše položených, zřejmě převážně zalesněných terénů. 

 

Bruno 

ze Schauenburka 
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Informace Městského úřadu Kopřivnice 

Na živnostenských úřadech 227 měst, včetně Kopřivnice, začíná fungovat tzv. Spo-
třebitelský ombudsman. Nejde však o nového úředníka. Jedná se o systém, který 
umožní lidem oklamaným obchodníky na předváděcích akcích (zejména seniorům) 
rychle, efektivně a bezplatně se domoci svých spotřebitelských práv.  
 

Systém je založen na spolupráci živnostenských úřadů a nevládních neziskových 
organizací: „Spotřebitelé poškozeni nekalými obchodními praktikami nepoctivých 
prodejců, například na různých předváděcích akcích, se mohou zdarma obrátit 
na zdejší živnostenský úřad. My s nimi sepíšeme jednoduchý vstupní formulář, a tím 
založíme případ, který bude dále zpracováván místně nejbližší nevládní neziskovou 
organizací. Ta bude spotřebiteli bezplatně radit, resp. jej zastupovat. Systém součas-
ně umožní snazší kontrolu dotčeného prodejce orgány státu,“ uvedl vedoucí kopřiv-
nického odboru správních činností Josef Solanský.  
Radu či bližší informace získají zájemci od pracovnic obecního živnostenského úřa-
du ve 4. patře kopřivnické radnice (č. dveří 468 a 469), nebo na telefonních číslech 
556 879 751 až 755. V případě, že se chtějí na nevládní neziskovou organizaci obrátit 
přímo, mohou využít kontaktů na internetových stránkách Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/.  

Ing. Mgr. Lucie Petříčková  
Oddělení vnějších vztahů  
tel.: 556 879 439, 733 145 668  
lucie.petrickova(zavináč)koprivnice.cz 

Podvedení spotřebitelé se mohou obracet na ombudsmana 

Povinná výměna řidičských průkazů 

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. 

Další informace http://vymentesiridicak.cz/ 
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Pozvánky 

 
CHOVATELÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZÁVIŠICE 

pořádají 
 

v sobotu 10. srpna od 15.30 hodin 
v prostorách Bowlingu v Závišicích 

 

HOLUBÍ HODY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holubáři budou nabízet kromě nadívaných pečených holoubat 
také guláš, klobásníky a koláče. 

 

Přijďte si pochutnat 
Těší se na vás holubáři 

 
Akce se bude konat i za nepříznivého počasí 

 

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 
 U KAPLIČKY 

V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH 
 

se bude konat 
v neděli 11. srpna 2013 ve 14.30 hodin 

  

 
Po obřadu je připraveno posezení 

 při dechové hudbě ZÁVIŠANKA.  
 

Občerstvení zajištěno. 
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Informace z knihovny 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Vlasta Lichnovská 
Zdeňka Hyvnarová 
Ludmila Konvičková 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
27. 8. 
24. 9. 

Od 5. 8.  do 16. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená. 
Zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě. 

Věroslava Vlková 
Ladislav Hanzelka 
Drahomíra Lošáková 

Ve středu 7. 8. 2013 
pořádá Klub důchodců Závišice 

společnou vycházku. 
 

Sraz před ObÚ ve 13.30 hod. 
Směr Štramberk. 

Za nepříznivého počasí se akce ruší. 

V měsíci srpnu bude knihovna otevřena pouze  
ve středu 14. srpna 

od 15.00 do 17.00 hodin. 
 

Od září bude opět otevřena každé pondělí a středu 15.00 - 17.00 hod. 
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Kostel sv. Kateřiny  

 

Od 1. července do 31. srpna 2013 
bude nově zrekonstruovaný kostel svaté Kateřiny otevřen i 

od pondělí do pátku od 10 do 16 hodin. 
v sobotu                     od 12 do 17 hodin 
a v neděli                   od 13 do 18 hodin.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://svata-katerina.cz 

Skautský tábor 

Skautský oddíl Minehawa zve děvčata, 
které si chtějí užít poslední dny prázdnin v přírodě a mezi kamarádkami, 

na akci HVĚZDA. 
 

Těšit se můžete na spoustu her, nocování v teepee, vyrábění 
a mnoho dalších překvapení. 

  
KDY: 26. 8. 2013 - 30. 8. 2013  

KDE: Myslivecká chata v Závišicích 
Cena: 400 Kč 

Kontakt: Alžběta Sykalová (tel.: 739 804 090) 
 

Bližší informace o akci a přihlášku najdete na www.minehawa.skauting.cz 

V neděli 25. srpna 2013 v 17:30 hodin 
              a v sobotu 31. srpna 2013 v 17 hodin 

 

se v kostele sv. Kateřiny uskuteční 
 

koncerty dětského pěveckého souboru Ondrášek. 
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