
1 

Zpravodaj/leden 2015 
 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / L E D E N  2 0 1 5 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2015: 

 voda pitná (vodné)                39,56 Kč/m3  (včetně 15 % DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2015. 

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2015 

Poplatek za odpad na rok 2015 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2014 z 15. 12. 2014 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč/poplatník/rok. 
Poplatek je splatný: 
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2015 a 
                                                  230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2015, 
2) jednorázově na celý rok:      460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2015. 
 

     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) 

     Poplatník,  který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu 
trvalého pobytu), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka 
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení. 

! Pozor !    
Změna sazby poplatku 

Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách. 

25 let 
SAMOSTATNOSTI 
OBCE  ZÁVIŠICE 

1990 - 2015 
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Poplatek ze psů na rok 2015 

     Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa 
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započa-
tý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice 
do 15 dnů od zániku a může požádat o vrácení přeplatku. 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanove-
na sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího 
psa téhož držitele. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes 
dovršil stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího. 
 

     Platbu proveďte nejpozději do 31. 3. 2015 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 psů (např. 12400001) 
 

     Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. 
 
 

Vážení občané, 
 
ve dnech 1. až 14. ledna 2015 bude probíhat ve Vaší obci Třikrálová sbírka.  
 
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou 
platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře 
zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 
Mockrát Vám děkujeme 
Pracovníci Charity Kopřivnice 

Tříkrálová sbírka 2015 
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Vypouštění odpadních vod 

Jedná se o vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Většina obce je napojena    
na jakousi směsnou kanalizaci. Jedná se o potrubní vedení na svádění vod jak dešťových 
tak odpadních. Odpadní vody jsou buď předčištěné nebo v krajním případě „špinavé“ 
přímo z domů. 
 
Jak možná víte, obec Závišice již řadu let pracuje na možnosti odkanalizování obce      
do čistírny, která by byla schopna vyčistit vše dle předpisů a hlavně pro dobro našeho 
životního prostředí. Připraven byl projekt na kanalizaci gravitační a následně pak na ka-
nalizaci tlakovou. Nebudu zabíhat do jednotlivých popisů typů kanalizací a obrovských 
nákladů. To bych se musel rozepsat v několika vydáních našeho informačního měsíční-
ku. 
 
Podstatné je to, že každý z nás musí být ze zákona k přírodě šetrný a měl by v rámci 
svých možností omezit vznik jakýchkoli odpadů a to i odpadních vod. U novostaveb je 
již před zahájením vlastní stavby dané, jak se bude s odpadními vodami nakládat. Mož-
ností je několik. 
 
Domovní čistírny 
        a) biologické, které jsou maloobjemové, zpracovávají domovní odpadní vody 

     na principu rozkladu bakteriemi, které ale nemají rády chemikálie používané 
     v domácnosti a aby fungovaly, jak mají, musí se jim majitelé věnovat opravdu 
     důkladně – zahrnuje to čištění a shrabovaní hustých kalů, kontrola jednotlivých 
     „komor“ a stále dostatečný přísun vzduchu. Dále pak dle přidělených podmínek 
     musí být předkládány výsledky rozborů z předčištěných odpadních vod apod. 
     Býti vlastníkem ČOV je velká zodpovědnost. 
b) další variantou jsou kvalitní septiky, které jsou doplněny dočištěním v půdních, 
     pískových či mechanických filtrech. Zde je méně povinností ze strany majitele  
     a kvalita čištění bez dalších větších vstupů je zaručena. 
c) vybíratelná jímka – takzvaná žumpa, to je nádrž bez odtoku, která se nechá 
     vyvážet oprávněnou osobou na některou z velkých čistíren. Problém je, že je to 
     provozně zřejmě nejnákladnější likvidace odpadních vod. Vyvážet na pole, 
     louky byť ve svém vlastnictví je zakázáno. 

       Další možnosti čištění jsou spíš na úrovni teoretické, kde jsou další varianty a to 
třeba u kořenových čistíren atd. 

 
Jelikož je naše obec a její zástavba již staršího data, musíme se všichni zamyslet jak 
nakládat s odpadními vodami a zda s nimi nakládáme správně. 
 
Každý z nás si opravdu musí uvědomovat, že nelze vypouštět odpady jen tak, bez jaké- 
koliv úpravy či regulace. Existují kontrolní orgány, které kontrolují i nás obce a upozor- 
ňují na nedostatky, které se nacházejí v našem katastru. Jedním ze základních nedostatků  
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je to, že jsou vypouštěny odpady přímo do toku nebo přes nějakou „žumpu“, která má  
průtok bez možnosti čištění. To je ta nejhorší varianta a pokud takto činíte i doma, měli 
byste se zamyslet nad kvalitnějším řešením v co nejkratší době. Ideálně výše zmíněná 
varianta b) septik a dočištění. V případě zjištění porušování předpisů – to je vypouštění 
odpadních vod bez čištění – hrozí velmi vysoké pokuty. Tyto pokuty jsou ve většině 
případů vyšší nežli náklady na dočišťovací zařízení či domovní ČOV. 
 
Pokud vlastníte septik, je situace pro vás jednodušší a hlavně řešení je levnější. Stačí 
doplnit půdní (nebo obdobný) filtr a podle zatížení jednou za čas vyvážet usazeniny 
ze septiku oprávněnou osobou na čistírnu. 
 
Pokud jste vlastníky domovní ČOV a správně se o ni staráte, máte vystaráno. 
 
Ze strany obce budeme muset podnikat v tomto směru kroky, které nejsou vždy populár- 
ní. Budeme muset smluvně řešit jednotlivé stavby již napojené na kanalizační sběrače 
a z počátku navrhovat možné další řešení problematických objektů a míst. Věřím, že 
společnými silami najdeme řešení, které bude pro občany a pro obec schůdné. 

Zdeněk Vajda, starosta 

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 15. 12. 2014  
(číslo usnesení)                                                      (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání   
 
schvaluje:   
31/2014  úpravu programu 3. zasedání ZO: 
  doplnění bodů a vložení za bod 7: 
                a) Vyřazení předmětů z evidence majetku příspěvkové organizace Základní 
                     škola a Mateřská škola Závišice    9-0-0 
   b) Žádost o finanční příspěvek na provoz v roce 2014 – Charita Kopřivnice 
                                                                                                                                  9-0-0 
32/2014  program 3. zasedání ZO                        9-0-0 
 
volí: 
33/2014  návrhovou komisi 3. zasedání ZO ve složení: Bc. Bohdana Jarolímová, 
                                           Aleš Jadrníček  7-0-2 
 
34/2014 ověřovatele zápisu z 3. zasedání ZO: Mgr. Aleš Jarolím, Marta Najzarová 
                                                                                                                                 9-0-0 
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Zastupitelstvo obce po projednání   
bere na vědomí 
35/2014  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu starosty 
               a zastupitelů o činnosti obce      9-0-0

     
pověřuje 
36/2014  starostu prováděním rozpočtových úprav v rozsahu do nezbytně nutné výše 
               s platností do 31. 12. 2014      9-0-0 
 
schvaluje 
37/2014  rozpočtové provizorium obce Závišice na leden – březen 2015 v předneseném 
               znění (viz příloha)      9-0-0 
  
vydává 
38/2014  Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 2/2014 o místním poplatku 
               za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
               a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění (viz příloha) 
                                                                                          9-0-0 
schvaluje: 
39/2014  záměr prodat část pozemku parc. č. 7, ostatní plocha, sportoviště a rekreační 
               plocha, v obci a k. ú. Závišice ve vlastnictví obce Závišice – pozemek parc. 
               č. 7/2 o výměře 780 m2 , na kterém je umístěna stavba tenisového kurtu 
               ve vlastnictví TJ Závišice o. s. a neschvaluje koupit pozemek parc. č. 27/1, 
               trvalý travní porost, o výměře 241 m2 , v obci a k. ú. Závišice, ve vlastnictví  
               TJ Závišice o. s.                                                        9-0-0 

40/2014  vyřazení předmětů z evidence majetku příspěvkové organizace Základní škola 
               a Mateřská škola Závišice v předneseném znění (viz příloha)  9-0-0 
 
41/2014  poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 15.000 Kč 
               pro Charitu Kopřivnice na provoz v roce 2014 a pověřuje starostu sepsáním 
               a podpisem smlouvy      8-0-1 
 
42/2014  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 7 na rok 2014 v předneseném znění  
               (viz příloha)               9-0-0 
 
 
 
 
 
  Ladislav Lípový v. r.                         Zdeněk Vajda v. r. 
       místostarosta                                                                          starosta 
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA  OBCE ZÁVIŠICE 
č. 2 /2014 ze dne 15. 12. 2014 

 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 

Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 3. zasedání dne 15. 12. 2014 usneslo vydat        
pod číslem usnesení 38/2014 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
(1) Obec Závišice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromaž- 
            ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
            (dále jen „poplatek“).  

(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Závišice (dále jen „správce poplatku“).1 
 

 
Čl. 2 

Poplatník  
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
           a odstraňování komunálních odpadů platí2: 

 
a)  fyzická osoba,  

1. která má v obci trvalý pobyt, 

1§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
2§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
  (dále jen „zákon o místních poplatcích“) 

2.        které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
           republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
           než 90 dnů, 
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
           republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 
           3 měsíců, 
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího 
           azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou 
           ochranu cizinců,  
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3§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích 
4§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické 
           osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo 
           správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecní- 
           mu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které 
           poplatek platí.  
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
           nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, 
           případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatku. 
 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, 
           popřípadě  jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 
 

(3) Poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo 
           číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba 
           nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní 
           číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník 
           povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, 
           a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. 
           Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným 
           číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba 
           s bytem. 
  

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplat-
ku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku 
změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 
domu. 

 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, 
           jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcar- 
           ské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého 
           zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 3 

 

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu 
           oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 4 

b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, 
      byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
      a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě 
      určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo 
      více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 
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Čl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku činí 460 Kč a je tvořena: 
            a) z částky 210 Kč za kalendářní rok a 
            b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě 
                            skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného  
                            komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 
 

(2) Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
činily 481.881,57 Kč a byly rozúčtovány takto: 

           Náklady 481.881,57 Kč děleno 1.085 (997 počet osob s pobytem na území obce  
           + 88 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kte- 
           rých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 444,- Kč. Z této částky je 
           stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč. 
 

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 
           k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku  
           se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu 
           nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce.  Dojde-li ke změně v průběhu 
           kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu 
           dni tohoto měsíce.5 

 
Čl. 5 

Splatnost poplatku 
(1) Poplatek je splatný buď ve dvou stejných splátkách, z nichž první je splatná nej-

později do 31. 3. a druhá nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku, nebo 
celý poplatek může být uhrazen nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního 
roku. 

 

(2) Vznikne-li poplatková  povinnost po datu splatnosti dle čl. 5 odst.1, je poplatek 
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplat-
ková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. 

 
Čl. 6 

Osvobození 
(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm.b) v případě  
           souběhu s poplatkem dle čl. 2 odst.1 písm. a) 
  

(2) Od poplatku se osvobozují na základě prokázaných skutečností v souladu s touto      
           vyhláškou poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm.a) bodu 1 této vyhlášky: 
           a) pobývající v pobytových zařízeních sociálních služeb (tj. domovech pro seniory, 
               domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby se zdravotním  postiže- 
               ním), zdravotnických zařízeních (hospitalizace v nemocnici, LDN, Středisku  
               následné lůžkové péče, hospici, psychiatrické léčebně apod.), 
5§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích  
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           b) umístěni do dětského domova 
           c) umístěni ve středisku výchovné péče – diagnostickém ústavu, 
           d) zdržující se mimo území České republiky, 
           e) pobývající ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody a vazby, 
           a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají alespoň 
           6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce, a to v poměrné výši poplatku  
           za jednotlivé měsíce. 
 

           f) osoby s trvalým pobytem hlášeným na úřední adrese 
 

Čl. 7 
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu  
           správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným 
           seznamem.6 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit  
            až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7 

 

Čl. 8 
Odpovědnost za zaplacení poplatku 

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají 
           za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdíl- 
           ně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplat- 
           ník.  

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce po-
platku poplatek jednomu z nich.  

 

Čl. 9 
Přechodné a zrušovací ustanovení 

(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 1/2013 o místním poplatku 
           za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo- 
           vání komunálních odpadů ze dne 16. 12. 2013. 
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují 
           podle dosavadních právních předpisů.  

 

 

Čl. 10 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015. 

 
    Ladislav Lípový v. r.                                                                Zdeněk Vajda v. r. 
         místostarosta                                                                                starosta 
6§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
7§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích  
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Svatopluk Petr 
Emil Raška 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
13. 1. 

Drahomíra Bajerová 
Josef Tůma 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 14. 1. 2015 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

I. Kořeny 
Loni v létě uplynulo 100 let od vypuknutí hrozné války, později zvané První 

světová  válka. Zasáhla většinu planety a byla vedena na souši, na moři a poprvé 
v dějinách lidstva i ve vzduchu. Evropa a celý svět prožil čtyři roky války, která stála 
miliony vojáků, ale i civilistů život či zdraví. Výsledek válečného konfliktu ovlivnil 
další osud Evropy i celého světa. Trvala čtyři dlouhé roky a těsně před jejím koncem 

se v říjnu 1918 v Závišicích čp. 142 narodil chlapec, jemuž dali      
při křtu jméno Václav. 
          Václav Havrlant se narodil v rodině Jana Havrlanta, domkáře. 
První zmínka o rodu Havrlantů, původem z Rybího, se objevuje 
v závišických matrikách roku 1825. Tenkrát se Anna Havrlantová 
z Rybího provdala za Tomáše Hanzlíka ze Štramberka (prastrýce 
mojí babičky, J. A.) a žili v Závišicích. Jejich početní potomci         
od r. 1876 žijí v americkém Texasu i na Floridě. O dva roky později, 
1827, se dva bratři, Josef a František Havrlantovi z Rybího oženili se 
dvěma sestrami, Magdalenou a Rosinou, dc. Valentina Drlíka         

ze Závišic. Vnuk Josefa Havrlanta a Magdaleny (roz. Drlíkové), Jan * 1875, zámeč-
ník čp. 135, se v r. 1900 oženil s Marií Petrovou.  

OHLÉDNUTÍ ZA VÁCLAVEM HAVRLANTEM 
A JEHO DOBOU 

Václav Havrlant 
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Tam se jim postupně narodilo 7 dětí, až osmý potomek, syn Václav se narodil     
v čp. 142. Podle soupisu obyvatel v r. 1890 Janův otec Josef (* 1835 v čp. 59) 
s manželkou Terezií bydleli v čp. 59 společně se šesti dětmi (3 synové a 3 dcery)      
a Josefovou sestrou Terezií * 1837. 

Zmíněný domek čp. 59 zřejmě stál na svém místě už před prvním sčítáním do-
mů za Marie Terezie v r. 1771 a rodina Havrlantova v něm žila po několik generací. 
Majitelé se v rámci rodiny střídali, až se majitelkou stala Janova sestra Anežka, pro-
vdaná za Jana Šustalu z Tiché, kde se později odstěhovali. V roce 1900 Jan Havrlant 
s manželkou Marií žili „na kvatyře“ v čp. 135 a později už na svém čp. 142. Tam se 
jim narodil nejmladší syn Václav a za 16 dní skončila první světová válka. 

Krátce po první světové válce, v roce 1922, byly v sousední Kopřivnici zazna-
menány první známky rozvíjejícího se letectví. Ale až 16. srpna 1934 – nedávno to-
mu bylo 80 let - se v kopřivnické sokolovně konala ustavující schůze "Plachtařského 
odboru Masarykovy letecké ligy v Kopřivnici". Pokladníkem se stal štramberský 
rodák Josef Špaček. Činnost odboru se rozvíjela, rozrůstala se i členská základna. 
Začátkem roku 1937 už mezi členy odboru patřili i první Štramberáci a štramberská 
skupina se rozrůstala. Ještě před válkou s nimi kamarádil i závišický rodák Václav 
Havrlant, který plachtil i po válce. Do té doby, než mu po svatbě (1949) počátkem 
padesátých let minulého století mladá manželka „přistřihla křídla“. 

 
Ze vzpomínek Václava Havrlanta, nestora kopřivnických plachtařů, 

nar. 1918 † 2014. 
 
Moje letecké začátky byly již za první republiky v Telči. Dojížděl jsem tam 

v neděli z mého bydliště asi 14km.  Naše létáni probíhalo tak, že jsme rozebraný 
kluzák vynesli na kopec a tam jej složili. 
Instruktor nosil u sebe stále potřebné nářa-
dí. Samozřejmě, že letěl vždy první. My    
za ním běželi dolů, kluzák rozebrali a zno-
vu vynášeli nahoru a tam ho skládali. Na 
můj start došlo až večer a vzpomínám, že 
jsem letěl ve výši asi 10 metrů a před do-
sednutím přeskakoval vrby u potoka  
i stoh slámy. Moje letecké začátky přeruši-
la německá okupace. 
Na poválečné létání v Kopřivnici mám 

mnoho krásných, ale i dramatických vzpomínek. Když jsem začal docházet na letiště, 
létalo se na svahu. Vzpomínám, jak létal Václavík a pod lesem stál instruktor Jan 
Klos se stopkami a sledoval ho. Po chvíli na něj letícího volal, „Emile už můžeš   
dolů“ a ostatním žákům přikázal, dejte mu hobla splnil „céčko“. 

Štramberští členové Masarykovy letecké ligy 

Josef Adamec 

(pokračování příště) 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
Prosinec se v místní mateřince nesl v duchu předvánočního očekávání. Děti si připravo-
valy básničky a písničky pro Mikuláše s čertem a andělem, kteří nás navštívili a nadělili 
dětem bohatou nadílku. V tento den proběhlo také čertovské dopoledne a děti 
v čertovských převlecích řádily na čertovské diskotéce. Děti také vystupovaly na roz-
svěcování vánočního stromečku před obecním úřadem. Navštívilo nás také divadélko 
Leonka s pohádkou Zimní královna, které dětem přineslo také trochu sněhu, ve kterém 
jsme se vyřádili.  
Školku jsme také krásně provoněli perníkovou vůní, když jsme připravili 
„perníkové dopoledne“ a napekli jsme hromadu perníků, které děti také moc pěkně 
nazdobily a připravily na besídku. 
Také jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm do Valašské dědiny na vzdělávací 
program „Vánoce na dědině“, kde jsme se mohli dozvědět, jak se slavily Vánoce 
v době dávno minulé.  
Ve volných chvílích jsme se připravovali na vánoční besídku pro maminky a tatínky, 
která se nám velice povedla a nakonec přišel Ježíšek i do naší školičky a díky štědrým 
rodičům nadělil spoustu dárků pod náš stromeček. Touto cestou všem rodičům,       
kteří na nadílku přispěli mockrát děkujeme. Radost v dětských očích při rozbalování 
dárků, byla tou nejkrásnější odměnou pro nás všechny. 
Poslední den školky jsme se vydali do lesa, abychom připravili překvapení také         
pro zvířátka a naplnili jsme jim krmelec a nazdobili stromky v okolí krmelce. 
 
Přejeme všem, aby všechny Vaše kroky v tomto novém roce byly úspěšné a šťastné. 
Dětem přejeme, aby se jim ve školičce líbilo a chodily k nám šťastné a spokojené    
domů. 

Bohdana Jarolímová 
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ŠKOLA 
 

Měsíc prosinec byl na naší škole měsícem plným zážitků.  
Celý měsíc probíhalo o velké přestávce losování o dárečky z našeho adventního stro-
mečku, které všechny děti moc bavilo a bylo vždy očekáváno s velkým napětím. 
V pátek 5. prosince proběhl na naší škole projektový den, v rámci kterého nás se svým 
doprovodem navštívil i Mikuláš. Ten také dětem rozdal za pěknou písničku drobné dár-
ky a sladkosti.  Zbytek dne pak byl věnován zhotovování výrobků na vánoční jarmark.   
Další dny jsme strávili především nacvičováním vánoční besídky, která se konala        
ve středu 17. 12.. 
Děti si pro své rodiče a příbuzné připravily pásmo písniček, tanečních a pohybových 
vystoupení, a to vše bylo provázáno povídáním o vánočních zvycích. Kromě toho si 
mohli rodiče zakoupit dárečky, které pro ně jejich děti vyrobily. 
Tentýž den se na hale ABC v Novém Jičíně uskutečnilo 2. kolo školní ligy v miniháze-
né. Naši borci opět nezklamali a po výborných výkonech obsadili páťáci 1. místo a čtvr-
ťáci 4.místo. Celkem bojovalo o body pět družstev. Gratulujeme.   
Hned následující den jsme navštívili filmové představení v kině Puls v Kopřivnici, které 
pro nás bezplatně zajistila firma Brose.  
Po tomto dni jsme se již všichni začali těšit na Vánoce. Tento čas čekání jsme vyplnili 
povídáním o vánočních zvycích a tradicích, jak těch současných, tak i těch dávno minu-
lých.  
V pátek 19. 12. pak vše vyvrcholilo společným posezením u vánočního stromečku. Děti 
si společně zazpívaly koledy, ochutnaly přinesené vánoční cukroví a nakonec si rozdaly 
dárečky, které si vzájemně pod stromeček nadělily. 
 
Všem lidem ze Závišic přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. 

           Kolektiv ZŠ Závišice 

Poděkování 

Před nejkrásnějšími svátky roku  - Vánocemi mne mile překvapily děti z MŠ, které mi 
osobně přinesly vánoční blahopřání, za které děkuji. Také já přeji všem v roku 2015 jen 
vše dobré, dětem hodné paní učitelky, p. učitelkám hodné a snaživé žáčky. 

Jaromíra Hajdová  

Zápis do 1. třídy se uskuteční 
v úterý 10. února 2015 od 14 hod. 

Připravujeme 
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Děkuji všem, kteří takto pomáhají dětem a prosíme ty, kteří netřídí odpad a hází vše 
bez rozdílu do popelnic (na tříděný odpad jsou určené kontejnery), aby si uvědomili, 
že tímto jednáním poškozují hlavně své potomky. 

Jaromíra Hajdová, býv. dětská sestra 

Pozvánky 

Také se budeme opět snažit podporovat sběrem papíru naši ZŠ a MŠ, 
kteří jsou tímto zapojeni do soutěže. 

Že vršky z PET lahví opravdu pomáhají se mnozí dovídají v novinách. Na TV Barandov 
(mnozí viděli) byla Nikolka z Rybí s rodiči. Po léčebných pobytech         
v Klimkovicích (stojí spoustu peněz) začíná chodit, z čehož mají radost 
nejen rodiče, ale také my, kteří i 1-2 vršky zbytečně nevyhazují a dávají 
je na určená místa. 
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Lidový ples 

Místní organizace KDU-ČSL Závišice a příznivci 

Vás srdečně zve na 

pátek 23. 1. 2015 od 19:30 hod. 

Pohostinství U Kremlů v Závišicích 

• Dechová hudba ŠMELAŘINKA J. Sklenovského 

• Hudba Ladislava Pospěcha 

• Taneční vystoupení 

• Půlnoční překvapení 

• Občerstvení 

• Tombola 

• Vstupné 80 Kč 
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Pozvánka 

Judisté brali medaile i z posledních turnajů 

Závišičtí judisté podtrhli úspěšnou sezónu zis-
kem medailí i v posledních dvou závodech le-
tošního roku. Na tradičním vánočním turnaji 
v Mohelnici se skvěle uvedli jak Radek Rýpar, 
tak i Filip Hanzelka. V mezinárodní konkurenci 
oba nenašli ve svých kategoriích žádné přemo-
žitele a vybojovali zlaté medaile. Dobře si taky 
vedli na posledním turnaji ve Frýdku Místku 
Dobré. Ve starších žácích si Radek Rýpar    
odvezl zlato jak v jednotlivcích, tak 
v družstvech a Filip Hanzelka v kategorii mlad-
ších žáků vybojoval dvě stříbra, taky 
v jednotlivcích a v družstvech.    

Závišičtí judisté děkují za přízeň v letošní sezóně a do nového roku 
přejí všem mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti! 

Závišické bruslení 
TJ Závišice zve všechny zájemce  na „Závišické bruslení“ na Zimním stadionu 
v Kopřivnici 
 
Termíny bruslení :  25.1.2015   od  16:15 hodin do 17:15 hodin 
                                  1.3.2015   od  16:15 hodin do 17:15 hodin 
 
Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 
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Dědické právo v současné právní úpravě 
JUDr. Rostislav Michálek, právník Městského úřadu Příbor 

 Smrt je právní událost (podobně jako narození), tj. právní skutečnost, která 
není závislá na vůli a se kterou právo spojuje vznik, změnu či zánik právních vztahů. 
Smrt má za následek samotný zánik existence fyzické osoby, která již nemůže být nosi-
telem práv a povinností, tj. není způsobilá být vlastníkem, věřitelem ani dlužníkem.  
Věci, práva a povinnosti však většinou přežívají svého původního nositele. Je proto nut-
no řešit otázku vlastnictví k věcem, které náležely zemřelému, jeho pohledávek a dluhů, 
které smrtí nezanikly. Přechod práv (zejména majetkových) ze zemřelého na druhou 
osobu reguluje dědické právo, v současnosti obsažené v ust. § 1475 - § 1720 zákona     
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Účelem tohoto pří-
spěvku není vyložit vyčerpávajícím způsobem kompletní dědické právo, nýbrž informo-
vat o jeho základních možnostech. 
 

Předně je nutné si vyjasnit ZÁKLADNÍ POJMY užívané v dědickém právu.  
Zůstavitelem je pouze zemřelá fyzická osoba, jejíž majetek má být v okamžiku její 
smrti předmětem dědického řízení.  
Dědicem je osoba, na niž má po zůstavitelově smrti přejít pozůstalost jako celek, nebo 
podíl na ní. Může to být nejen fyzická osoba, ale i osoba právnická a to i taková, která 
vznikne do jednoho roku od smrti zůstavitele. 
Neopomenutelným dědicem jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich      
potomci. 
Odkazovníkem je osoba, které přísluší právo z odkazu.  
Pozůstalost je veškeré jmění (aktiva i pasiva) zůstavitele k okamžiku jeho smrti, které 
je způsobilé přejít na právní nástupce. Do pozůstalosti tedy nespadají práva a povinnosti 
vázaná výlučně na osobu zůstavitele (např. povinnost něco osobně vykonat). Výjimkou 
jsou zde práva a povinnosti, která jsou sice vázána výlučně na osobu zůstavitele, avšak 
byla za jeho života uznána jeho dlužníkem či uplatněna zejména u soudu. Typicky   
zůstavitelovo právo na bolestné či satisfakci v penězích. 
Dědictví je část pozůstalosti vztahující se k jednotlivému dědici. 
 

DĚDICKÉ TITULY 
Dědit lze z několika dědických titulů, a to zejména na základě dědické smlouvy, ze zá-
věti nebo ze zákona. Možná je i kombinace těchto titulů. S majetkem lze naložit         
tzv. pořízením pro případ smrti, kterým je závěť, dědická smlouva, popř. dovětek. Tako-
vým pořízením však nelze zkrátit neopominutelného dědice z jeho práva na zákonem 
stanovený minimální podíl z pozůstalosti. To neplatí, zřekl-li se neopominutelný dědic 
tohoto podílu, popř. došlo-li k jeho vydědění. Nedojde-li k takovémuto pořízení, popř. 
pořídí-li takto zůstavitel pouze s částí svého majetku, dědí se ze zákona. Nabýt majetek 
z pozůstalosti či právo lze dále na základě odkazu, který ovšem není dědickým titulem.  
Pořadí dědických titulů je právní úpravou stanoven takto: Na prvním místě jsou 
k dědění povolání dědici dědickou smlouvou. V druhém pořadí potom dědici ze závěti  
a na třetím místě dědici ze zákona, nedědí-li dědici z předchozích dvou titulů. Nedojde-
li ani k dědění ze zákona, nabudou pozůstalost odkazovníci podle hodnoty svých odka-
zů. Není-li ani odkazovníků, připadá dědictví státu. 
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Závěť 
Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně určuje 
jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Co do právní síly 
má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť      
a pořídí v ní o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona. Závěť se vykládá tak, 
aby bylo co nejvíce vyhověno vůli zůstavitele. Oproti předchozí právní úpravě nemusí 
být v závěti uvedeno datum jejího pořízení či jiný údaj umožňující zjistit, kdy byla po-
řízena. Takovýto údaj však lze jen doporučit. Pořídí-li totiž zůstavitel více závětí, které 
si odporují, přičemž není zřejmé datum pořízení, jsou takové závěti neplatné. Závěť lze 
odvolat jejím zničením, odložením či pořízení nové závěti. 
Základní forma závěti je písemná. Může být napsána vlastní rukou zůstavitele. Dále 
sepsaná jinak než vlastní rukou zůstavitele, např. za pomoci počítače, psacího stroje či 
jiné osoby. Zde je vyžadován vlastnoruční podpis zůstavitele před dvěma součastně 
přítomnými svědky a jeho výslovné prohlášení, že listina obsahuje jeho poslední vůli. 
Svědci jsou povinni zachovat o obsahu zůstavitelovy vůle mlčenlivost. Poruší-li tuto 
povinnost, odčiní zůstaviteli újmu, kterou mu tím způsobili. Třetí možností je závěť 
sepsaná formou notářského zápisu.  
Občanský zákoník obsahuje také novou formu závěti, tzv. privilegovanou závěť, která 
je určena pro osoby, které se díky nějaké události (např. živelné pohromy, války apod.) 
nacházejí v situaci, kdy jsou v ohrožení života a nemohou využít tradiční formy        
pro pořízení závěti. Privilegovanou závětí je ústní závěť před třemi svědky (omezená 
platnost závěti na dva týdny), závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se 
zůstavitel nalézá (omezená platnost závěti na tři měsíce) a závěť pořízená na palubě 
námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená 
platnost závěti na tři měsíce). 
Zůstavitel může v závěti uvést také podmínku (např. úspěšného ukončení studia), dolo-
žení času, nebo příkaz (např. oprava střechy domu zůstavitele). Zásadně se nepřihlédne 
k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici, aby např. uzavřel nebo neuzavřel 
manželství. 
 

Dovětek 
Dovětek je jakýmsi dodatkem či doplňkem závěti, kterým zůstavitel nařídí odkazy, 
splnění podmínek, doložení času nebo příkaz. Dovětkem nelze ustanovit dědice, přesto 
je svým obsahem důležitý s přihlédnutím k tomu, co vše do něj může zůstavitel uvést. 
Zůstavitel, chce-li nařídit odkaz, stanovit podmínku, doložit čas anebo uložit dědici 
příkaz, může tak učinit přímo v závěti a dovětek se stává přímo součástí závěti. Dově-
tek však může existovat vedle závěti a může také být samostatný. To znamená, že zů-
stavitel nepovolá dědice, spokojí se s tím, že jeho pozůstalost bude projednána podle 
zákonné dědické posloupnosti, pouze dovětkem zaváže své zákonné dědice, aby splnili 
odkazy, případně jim stanoví jiné povinnosti, jež mohou být dle zákona uvedeny v do-
větku. Nemusí jít vždy o uložení povinností, zůstavitel může v dovětku vyslovit svá 
přání, přičemž jejich splnění ponechá na vůli dědiců. Dovětek se pořizuje ve stejných 
formách jako závěť. 

pokračování příště 
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Hasiči hodnotili uplynulý rok 

   V sobotu 20.12.2014 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši 
hasiči hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět velmi 
úspěšný. 
 
   Na úseku požární ochrany v roce 2014 vyjížděli hasiči v březnu k požáru sazí 
v komíně a k požáru v lese na území obce, v květnu k odstranění stromu ze silnice 
v Borovci a v prosinci k požáru v domě s pečovatelskou službou v Kopřivnici.     
Během roku se svou technikou vyjížděli k technickým zásahům v obci (např. čištění 
kanálů, studní, apod.). Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a hasičské 
zbrojnice. 
Pro naši zásahovou jednotku zakoupila obec nové hadice, výstražné kužely a výstraž-
ná světla na požární automobil. Pro budovu hasičské zbrojnice obec dodala barvy    
na nátěr fasády a nový ohřívač teplé vody. Hasiči absolvovali dvě námětová cvičení 
v Závišicích a v Libhošti. S požárním vozidlem se zúčastnili ukázek na dni IZS 
v Kopřivnici. 
 
   Do hasičských soutěží byly v letošním roce zapojeny kromě družstva mužů i dvě 
družstva žáků, kde získali naši hasiči celkem 20 x umístění na stupních vítězů, z toho 
9 x vystoupili na stupeň nejvyšší. Za letošní sezónu přibylo v hasičské zbrojnici      
22 krásných pohárů a mnoho jiných cen. Na okresní soutěži vybojovali muži 1.místo 
z 88 hasičských sborů v okrese, na krajské soutěži obsadili 5.místo. Pěkného úspěchu 
dosáhli v 5.ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku, když v celkovém hodnocení  
vybojovali krásné 3.místo. Velkých úspěchů dosáhli Ondřej Kahánek a Jan Kuběna 
na soutěžích jednotlivců po celé republice. 
 
   Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali    
končinový ples a podíleli se na organizaci obecních dožínek. Pořádali také pět hasič-
ských soutěží a zájezd na jižní Moravu. V červenci úspěšně oslavili výročí 120 let   
od svého založení. 
 
   V současné době má SDH Závišice 155 členů (z toho 28 mladých hasičů). Právě 
obnovení činnosti mladých hasičů v uplynulém roce je velkým příslibem pro budouc-
nost. 
   Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude i nadále   
pokračovat, a do roku 2015 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví        
a pohodu v jejich domovech. 
 
                                                    Ing. Josef Kuběna, starosta SDH Závišice 
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Placená inzerce 

Cítíte, že jste přes Vánoce jedli více než jste chtěli? 
Chcete si dát předsevzetí do Nového roku? 
Přišel již Váš čas na změnu? 
Chcete se posunout dále, ale nevíte, jak na to? 
Mimo stravování je kurz zaměřený na OSOBNÍ 
ROZVOJ. 

 
Sbor dobrovolných hasičů Závišice 

 
Vás zve na tradiční 

 

KONČINOVÝ PLES 
 

v sobotu 14. 2. 2015 od 20.00 hod. 
 

v sále Pohostinství U Kremlů 
 

Hudba: YPSILON 
 

Na Vaši účast se těší hasiči 

Připravujeme 
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Placená inzerce 
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Dovolujeme si pozvat příznivce karetní hry na 
 

2. ROČNÍK ZÁVIŠICKÉHO VOLA 
kdy:                   17. 1. 2015 
kde:                   Bowling Závišice 
prezentace:       do 12.30 hod. 
zahájení hry:     v 13.00 hod. 
startovné:          100 Kč na osobu 
 

přihlášky na tel. 736 245 795, 731 856 319 


