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TJ Závišice

První ročník „ Závišického sokolíka „ se vydařil
* 90 let TJ Závišice

1919 – 2009 *

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

V sobotu 24. 1. 2009 se uskutečnil v tělocvičně Základní školy v Závišicích první ročník
sportovně recesistické akce pro všechny generace „ Závišický sokolík „ . Akce byla zorganizována ve spolupráci TJ Závišice, Klubu důchodců, Pivnicí „U Gošaka„ a Obcí
Závišice. Soutěžící byli rozděleni do věkových kategorií a jejich úkolem bylo splnit šest
sportovních disciplín: skok daleký, kop míčem na branku,překážková dráha, kliky,
přeskoky přes švihadlo a střelba hokejkou na branku. Na závěr si soutěžící mohli doplnit
tekutiny a zasoutěžit v nadstavbové soutěži v pití piva na čas. Celkem se akce zúčastnilo
47 soutěžících od předškolního věku až po nejzkušenější borce a borky z řad seniorů
a několik desítek diváků. Vítězové v jednotlivých kategoriích byli odměněni drobnými
cenami. Nejlepšího výkonu dosáhl Rostislav Váňa, nejstarším účastníkem byl pan Josef
Bortel. V pití piva na čas se rozhodovalo v dramatickém souboji mezi Ladislavem Jurečkou a Jiřím Klowersou. Vítězem se o zlomek sekundy stal Láďa Jurečka.
Celá akce proběhla v nádherné sportovní atmosféře, ke které přispěly zejména roztleskávačky z řad členek Klubu důchodců. Jejich výkon si zaslouží velký obdiv a patří jim
velké poděkování za jejich zodpovědný přístup a sportovní výkony na palubovce Závišické tělocvičny.
Závěrem patří poděkování všem organizátorům, sponzorům,soutěžícím i divákům
za perfektní spolupráci při pořádáni této akce.
Za TJ Závišice předseda Ing. Milan Gilar
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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2009
Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady
na 1. pololetí roku 2009, aby tak učinili nejpozději do 6. 2. 2009.
Poplatek 210,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 1. 2009.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem dle čl. 7, odst. 1 Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2007.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až
na trojnásobek.

Vodné z obecního vodovodu
Žádáme občany, kteří neprovedli platbu za spotřebovanou vodu z obecního vodovodu za 2. pololetí roku 2008, aby tak učinili nejpozději do 6. 2. 2009.

Prodejna Jednota Závišice

Výprodej kalendářů
Na obecním úřadě si můžete zakoupit 2 druhy kalendářů na rok 2009.
Kalendáře obsahují fotografie obce Závišice a dalších vítězných obcí z krajských
kol loňské soutěže Vesnice roku. Cena za: stolní kalendář 10,-Kč
nástěnný
20,-Kč.
Nadále jsou v prodeji: mapa-Závišice
30,- Kč
pohlednice-Závišice (2druhy)
6,- Kč
turistická známka-Závišice
30,- Kč.
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 2/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 1. 2009, IČO 600709,
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
20.2.2009*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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Místní prodejna Jednota oznamuje změnu pracovní doby od 1. 2. 2009:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7.00 - 9.30
7.30 - 9.30

14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
14 - 17
———
———

Pohostinství U Kremlu
Pořadatelé a občané, kteří si chtějí objednat pro svou akci prostory
Pohostinství U Kremlu (sál, přisálí), nechť si termín konání akce domluví
s nájemcem p. Tomášem Kazdou, tel.: 603 794 626.
1
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Informace
Na četné dotazy občanů ohledně oprav komunikací ve směru ze Závišic na Borovec
a z Kopřivnice na Rybí a oprav mostů u hasičské zbrojnice (4822-1) a na křižovatce
ve směru na Rybí zveřejňujeme následující sdělení SSMSK Nový Jičín:

Co nás čeká
V neděli 1. února od 15:00 v sále Katolického domu v Kopřivnici proběhne

Skautský maškarní ples

Setkání tříkrálových koledníků proběhne
v sobotu 14.2. od 14 hod v sále Katolického domu v Kopřivnici.
Těšit se můžete na skvělý program a občerstvení,
autobusy na dopravu na akci i domů jsou zajištěny.

22.2. oslavíme spolu se skautkami z celého světa Den sesterství. (Na počest narození zakladatele skautingu a jeho ženy se každoročně 22. února setkávají skautky
a oslavují tento pro ně významný den. Připomínají si tak, že stejně jako ony i skautky
po celém světě táhnou za jeden pomyslný provaz. Provaz, který je stejný pro všechny
bez rozdílu věku, pohlaví, barvy pleti či náboženského vyznání.)
Na začátku března pojedeme spolu se skauty
z Mořkova a Štramberku na jarní chalupu v obci
Pstruží.
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Skautské okénko

Tříkrálová sbírka
V sobotu 3.1 2009 se sešly skautky z družinky Delfínků a Srneček. Oblékly na sebe
pláště a koruny, zopakovaly si písničky a vyrazily koledovat. Naše děvčata si hezky
zazpívala, dostala i něco na zub a pak to nejdůležitější - příspěvky od lidí pomohly
těm lidem, kteří to nejvíce potřebují.
Proto mnohokrát děkujeme občanům Závišic, kteří přispěli na tuto charitativní akci.
Děkujeme

Výprava na Javorník
Každý rok v tuto dobu 17.1. vyrážíme na Javorník. Letošní výprava se vydařila
a zdárně jsme vyšli až k restauraci. Bylo tam narváno, tak jsme si koupili něco
k jídlu a pak huráá dolů…Někteří si vzali sáňky a tak byla cesta dolů velmi zábavná.
Nakonec jsme dojeli na nádraží a byli rádi že jsme doma…Byli jsme pořádně unavení, ale zážitky máme napořád.
www.minehawa.skauting.cz

Kácení dřevin v obci
V poslední době se rozmáhají žádosti o kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se většinou o samostatně stojící stromy a lidé žijící
v jejich blízkosti žádají jejich odstranění. Odstranit strom je velice
jednoduché, ale trvá to mnoho desítek let, než obdobný naroste.
Obava z toho, že se může strom ve větru vyvrátit je jistě oprávněná,
ale kdybychom měli vykácet každý strom, který může něčí majetek
ohrozit, tak zde máme vesnici bez jediného stromu a to by se nelíbilo nikomu.
Stromy, které jsou schopny odolávat v normálních povětrnostních podmínkách jsou
ozdobami zahrad, obce a celého našeho okolí, ale pokud přijde mimořádná situace
s vichřicí, tak i tyto mohou spadnout. Pro takový případ je zřejmě nejlepší pojistit si
nemovitost nebo jiný majetek, který by mohl být případně zasažen. Jistě to není uklidnění, ale zamyslete se - vzrostlé stromy tady byly dříve než většina z nás a likvidovat
je z obavy, že by mohly někdy spadnout je čirý nesmysl.
Rozdílné je to v případě, kdy je strom silně proschlý, poškozený, apod. Tehdy je povolení o kácení dřevin vydáno.
Obdobné je to i se stromy na pozemcích obce či ostatních veřejných prostranstvích.
Abychom si byli jisti při zásahu do zeleně, necháváme za finanční odměnu zpracovávat posudky dřevin a z mnoha hodnocených byly některé ohodnoceny jako vhodné či
nutné skácet. To se bude týkat v tomto období vegetačního klidu několika stromů
za kostelem a na zahradě u Kremlu.
Zdeněk Vajda

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat
co 4 týdny v úterý od 8.00 do 11.00 hodin:
24. 2. 2009
24. 3. 2009
21. 4. 2009
19. 5. 2009
16. 6. 2009

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá
v zasedací místnosti obecního úřadu:
středa 11. února v 16 hodin - další schůzka
úterý 24. února v 16 hodin - ukončení plesové sezony
14
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Tříkrálová sbírka 2009
Jako každoročně, i letos proběhla počátkem tohoto roku tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou Česká republika. Do této sbírky, konané již podeváté, se zapojili i občané
a koledníci z Vaší obce.
Výsledky uvedené v následující tabulce jsou pouze informační a rozhodně nemají
sloužit k vzájemnému srovnávání. Rozdílné podmínky i jiné počty skupinek v každé
obci nelze vzájemně porovnávat. Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomáhat, či něco obětovat.

Rádi bychom všem štědrým dárcům i obětavým koledníkům poděkovali za jejich štědré dary, obětavost a úsilí. Bez jejich pomoci bychom nemohli naše služby poskytovat
v takovém rozsahu i kvalitě.
Leško Miloslav
ředitel Charity Kopřivnice

4
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Blahopřání jubilantům
Anna Michálková
Antonín David
Věra Horáková
Anna Hyvnarová
Čestmír Hyvnar

Ivan Mizerák
Vlasta Hyvnarová
Jana Hývnarová
Anastasie Poláchová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Maškarní ples
TJ ZÁVIŠICE
pořádá
dne 14. 2. 2009 v 19.00 hod.
v sále Pohostinství U Kremlu

III. MAŠKARNÍ PLES
Hudba: L & P
Taneční vystoupení
Vyhlášení nejlepších masek
Vstupné: 70,-Kč
Bohatá tombola
Občerstvení zajištěno

Hasičský ples
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
Vás zve na tradiční

KONČINOVÝ PLES
v sobotu 21. 2. 2009 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlu
hudba YPSILON, vstupné 60,-Kč
tombola a občerstvení zajištěno
na Vaši účast se těší hasiči

12

5

Zpravodaj/ únor 2009

Zpravodaj / únor 2009

Školní okénko
Výpis z Živnostenského rejstříku
Mateřská škola
V měsíci lednu jsme si dosyta užívali sníh. Chodili jsme bobovat, stavět
ledové zámky a taky sněhuláka Huláka, kterého nám závistivci rozbili,
což nás velice mrzelo.
Sledovali jsme spícího ježka v pelíšku ve stodole u švestkové babičky.
Denně děti sypou semínka do krmítka pro ptáčky. Ze školky pak pozorují,
kdo ke krmítku přilétá.
Také jsme dětem ukázaly, co ve skleničce zůstane z bílého sněhu.
A začali jsme pracovat s keramickou hlínou, bude to překvapení pro maminky
k jejich svátku.

Výpis z Živnostenského rejstříku České republiky lze požadovat na základě znalosti
IČ obchodní organizace.
Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
Také lze předat podání obecním živnostenským úřadům, týkající se ohlášení živnosti,
ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení
koncese.

Základní škola

Výpis z Obchodního rejstříku

29. ledna 2009 jsme ukončili první pololetí školního roku 2008/2009. Děti dostaly
pololetní vysvědčení, na které se určitě všechny těšily.
V pátek 30. ledna si děti po půlroční práci užily jednodenních pololetních prázdnin.

Výpis z Obchodního rejstříku České republiky lze požadovat na základě znalosti IČ
obchodní organizace.

Upozorňujeme, že sběr papíru stále pokračuje.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ZÁVIŠICÍCH
PROBĚHNE DNE 5. ÚNORA 2009
OD 15:00 DO 17:00 HODIN.
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
NEDĚLE 22. ÚNORA 2009
V SÁLE POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ
OD 14:00 HODIN.
- tanec, soutěže, občerstvení, tombola
Předem děkujeme všem, kteří přispějí dárkem do tomboly.

6

Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat:
Úplný výpis - jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
Výpis platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.
I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
O výpis o stavu trestných bodů (bez bodů ve správním řízení) může žádat pouze žadatel sám, nebo zplnomocněnec, který žádá o výpis na základě úředně ověřené plné
moci. Osoba, která o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz
nebo cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.
Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty
řidiče pro styk s úřady.
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na obecním úřadě je max. 100,-Kč za první
stránku a za každou další max. 50,-Kč. U ostatních provozovatelů Czech POINT(Česká
pošta, Hospodářská komora, notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu České pošty stojí 69,-Kč.
11

Zpravodaj / únor 2009

Zpravodaj/ únor 2009

CZECH POINT

E - Box

Obecní úřad Závišice byl zařazen do sítě poskytovatelů služeb Czech POINT.

ekologické a ekonomické řešení sběru drobných elektrozařízení

Zkušební provoz bude zahájen od února 2009 v úřední dny:
pondělí 7 - 12, 13 - 17 hod.
středa 7 - 12, 13 - 17 hod.

Co poskytuje Czech POINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT
je nejpohodlnější komunikace občana s veřejnou správou. Umožňuje občanovi
získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů:

Obec Závišice se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost se ho
zdarma zbavit vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn

v budově Obecního úřadu Závišice
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

patří:

Do E-boxu
drobné elektrozařízení - nefunkční kalkulačky, telefony, MP3 přehrávače, discmany,
kamery, fotoaparáty, DVD přehrávače, drobné počítačové vybavení, elektr. hračky,…

Výpis z Katastru nemovitostí
Žadatel o výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat:
- buď podle listu vlastnictví: musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví
- nebo podle seznamu nemovitostí: měl by znát katastrální území a dále
- buď parcelní číslo nemovitosti (jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu)
- nebo číslo popisné (jedná-li se o stavbu)
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné
žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu
předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán.
Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo.
Výpis lze vydat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě
úředně ověřené plné moci.

nepatří:

Do E-boxu
- úsporné žárovky, zářivky, výbojky, akumulátory (možno odevzdat při sběru
nebezpečného odpadu)
- baterie (možno odevzdat v místní prodejně Jednota)

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž
většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho
recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak
zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu,
který by mohl být znovu využit. Naopak
pokud je elektrozařízení odevzdáno
k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina
vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

V případě, že žádost bude možné vyřídit elektronicky, zaplatí žadatel podle zákona
správní poplatek ve výši 50,-Kč.
10
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Statistika

Historie obce

Počet obyvatel Závišic

ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ

muži

ženy

celkem

434

416

850

- se narodili

9

6

15

- zemřeli

8

3

11

- se přistěhovali

11

13

24

- se odstěhovali

4

2

6

k 31. 12. 2008

442

430

872

0 - 17 let

103

83

186

18 - 94 let

339

347

686

k 31. 12. 2007
v průběhu roku 2008:

Věkové složení, počet mužů a žen, průměrný věk - k 31. 12. 2008
věk

muži

ženy

celkem

0 - 9 let

58

48

106

10 - 19 let

53

46

99

20 - 29 let

68

61

129

30 - 39 let

73

67

140

40 - 49 let

67

61

128

50 - 59 let

47

43

90

60 - 69 let

40

54

94

70 - 79 let

26

31

57

80 - 89 let

7

18

25

90 - 94 let

3

1

4

36,42

39,92

38,14

průměrný věk

Od nejstarších dob bývala lidská obydlí, třeba i jeskyně, označována nějakým
znamením. Pravěký lovec však mohl nad svou jeskyní umístit nanejvýš něco ze své
ulovené kořisti (třeba lebku medvěda).
Ve středověku už byly mnohem lepší možnosti. Lidé už dávno nebydleli
v jeskyních, ale měli chalupy a ve městech mnohdy výstavné domy. A na ně si mohli
umísťovat různá domovní znamení. V Praze i jinde je najdeme dodnes. Číslování
obydlí začíná v době utužování daňových povinností. Vrchnost chtěla vědět, z kolika
usedlostí může ždímat robotu nebo daně. Systematickému číslování domů předcházela též evidence půdy i lesů.
Postupně, jak se uvolňovaly nevolnické vztahy (k úplnému zrušení nevolnictví
došlo r.1781), mohli si lidé najímat půdu od vrchnosti. Ta však nikomu nic nedarovala a aby mohla získat co nejvíc pachtovného, potřebovala přesnou evidenci veškeré
půdy. Poddanská půda byla sepisována ve druhé polovině 17. století, zatímco vrchnostenská až o sto let později. Půdu však někdo obdělával. Jednotlivé grunty dostaly
svá čísla, podobně i chalupníci.
Až potud by to bylo poměrně jednoduché. Ale nebyly by to Závišice, aby se věc
nestala složitou. Víme, že už od 14. století byly Závišice zhruba rozděleny říčkou
Sedlničkou na dvě části většinou náležící různým panstvím (hukvaldská část na pravém břehu, novojičínská na levém). Asi do r.1765 si vrchnost na každé straně určovala čísla pro vybrané grunty a chalupníky po svém, podle toho, které jí přinášely
prospěch. Např. dnešní číslo 56 na novojičínské straně bylo označeno před r.1765
číslem 35. Proč právě 35 už dnes nelze zjistit.
Když docházelo po roce 1765 k upřesňování evidence po důkladnější inventarizaci staveb i pozemků, číslovala si už každá vrchnost svou část systematicky od čísla 1.
Na hukvaldské straně (Velké Závišice) bylo čp. 1 přiděleno fojtství, čp. 2 odpovídá
dnešnímu čp. 2, na novojičínské straně (Malé Závišice) čp. 1 dnešnímu čp. 61, čp. 2
pak dnešnímu čp. 59 atd.
V r.1771 bylo po dokončení všech soupisů (půda, lesy i domy) zavedeno jednotné číslování celé obce: od fojtství čp. 1 až po čp. 39 na hukvaldské straně (na pravém
břehu Sedlničky) a od čp.40 po čp.72 (starý mlýn) na straně novojičínské. V roce
1771 měla naše obce 72 popisných čísel s 353 obyvateli. Další čísla (nad 72) už byla
postupně přidělována novým stavbám.
Na notářských listinách ze druhé poloviny 19. století však ještě někdy najdeme
dvojí číslování, např. na novojičínské straně „ grunt č. 4 (56) “, nebo „grunt čp. 54
(5) “, při čemž č.56 nebo 54 je podle jednotného číslování. Pokud ještě vlastníte staré notářské dokumenty, můžete pomoci poodhalit tajemství dvojích popisných čísel
v naší obci. Pak se dá též zjistit, kde bydleli vaši předkové v oné době. U obcí, které
patřily pod jedno panství, tento problém není. Mohou však být problémy jiné.
Mgr.Lubomír Busek
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