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Skautské okénko
VE L IKO NO ČN Í SKA U T SK É K UŘ ÁT KO 2 0 0 9
Letos jsme se ve dnech 8. - 9. 4. už potřetí zapojily do celostátní
sbírky POMOZTE DĚTEM. Před Velikonocemi se na 15 skautek
věnovalo vyrábění různých druhů kuřátek – perníkové, ušité
z látky, papírové a mnoho dalších. Ve dnech sbírky jsme zakotvily
před Obecním úřadem v Závišicích, kde se výrobky prodávaly
lidem, kterým nejsou lhostejné osudy znevýhodněných dětí. Akce
byla velice úspěšná a na konto sbírky jsme poslali 3900 Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli!!!
8.oddíl, stř. Kopřivnice, http:// minehawa.skauting.cz/

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N

2 0 0 9

C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Daň z nemovitostí na rok 2009
Na Obecním úřadě Závišice je uložen k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Finančního úřadu v Kopřivnici o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009.

Pozvánka
Ve středu 13. května 2009 v 16.00 hodin
proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice
Veřejné projednání o návrhu změny č.4 Územního plánu obce Závišice
za účasti pracovníků odboru územního plánování a památkové péče Městského
úřadu Kopřivnice a Ing. Arch. M. Zemanové.

Volby do Evropského parlamentu

Prodejna Jednota Závišice
Místní prodejna Jednota nabízí možnost objednávek
hotových jídel. Cena za 1 kus je 49,90 Kč.
Seznam je k nahlédnutí v prodejně.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 5/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 4. 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
22.5.2009*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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Informace v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu, které se budou konat
v pátek 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin:
- volič, který chce volit a nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku
(v Závišicích), může písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče,
doručeným nejpozději 21. května Obecnímu úřadu Závišice, požádat o vydání
voličského průkazu, který ho opravňuje hlasovat v kterémkoli volebním okrsku
na území České republiky - obecní úřad pak nejdříve 21. května předá voličský
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle
- volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic)
- volič může požádat o zapsání do seznamu voličů u obecního úřadu, v jehož správním
obvodu nemá trvalý pobyt, ale je v jeho obvodu v nemocnici, porodnici, sanatoriu,
ústavu sociální péče apod. - volič toto nahlásí správě příslušného zařízení, které
nejpozději 16. května předá údaje k zapsání konkrétnímu obecnímu úřadu
1
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Informace
Na obecním úřadě Závišice je uložena k nahlédnutí brožura odboru dopravy
a silničního hospodářství MÚ Kopřivnice pro snadnější orientaci v problematice
registrace vozidel (potřebné doklady, správní poplatky,…).

A opět jsou zde odpady!
Několikrát ročně jste informováni o systému svozu, nakládání a likvidaci odpadu
v obci.
Jen pro oživení informací:
- likvidujeme pravidelně komunální odpad (popelnice) - vývoz 1x za 14 dní
- průběžně vyvážíme separované plasty, plechovky, sklo, papír
- 2x ročně sběrné vany na nadměrný odpad
- 2x ročně mobilní sběr nebezpečného odpadu
- každý týden sběr biologicky rozložitelného odpadu
- „DEN ZEMĚ“ sběr odpadků dobrovolníky - většinou členy skautských oddílů,
žáky ZŠ a MŠ
- celoročně sběr odpadků po obci-likvidace černých skládek - našimi pracovníky
Likvidace všech těchto odpadů je hrazena z poplatku za odpad, který platí občané
a velkou měrou je doplácena z obecního rozpočtu.
Většina občanů se chová zodpovědně a odpady třídí a odkládá do příslušných
nádob atd. Ale najdou se stále jedinci, kteří se bez okolků chovají „velmi nepřizpůsobivě“. Záměrně jsem použil tato slova, protože zvířátka by se tak nechovala. Není
výjimkou odhazování plných pytlů do příkopů a různě pod meze, ale zaráží i přístup
jedinců, kteří sice přinesou separovaný odpad na příslušné místo, ale tam jej odloží
na zem a „ať si s tím někdo pohraje a nastrká to do kontejnerů“.
Stejné je to s odkládáním odpadů na zem a kolem nádob když jsou plné. Snad každý
zváží situaci a v případě plných nádob si odpad vezme zpět a přinese jej příště, jelikož odvážíme veškeré odpady v pravidelných intervalech.
Kdo není schopen udržovat pořádek na veřejnosti, tak obdobně zřejmě činí i doma
a v případě, že má plný odpadkový koš, tak odpadky beze všeho odhazuje kolem.
Řeknu Vám upřímně, nechtěl bych na návštěvu k takovým lidem.
Proč to vše píšu?
Protože my všichni, co jsme zodpovědní ke svému okolí, k životnímu prostředí
a hlavně k lidem kolem sebe, bychom se měli snažit působit na tu menšinu, která
nám „otravuje“ život. Mnohdy je to házení hrachu na zeď, ale i snaha potěší a časem
určitě pomůže.
Zdeněk Vajda
2
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Placená inzerce

Kurz „S OKD u počítače“
Krakonoš a OKD podporují vzdělávání na venkově
SEMILY - Jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, firma OKD, přijala od občanského sdružení Most ke vzdělání nabídku na
spolupráci, a poskytla grant na realizaci vzdělávacích kurzů pro obyvatele tohoto regionu. Díky tomu se lidé z malých vesnic mohou od února do června letošního roku seznamovat či zdokonalovat v práci s počítačem.
A co se pod názvem „S OKD u počítače“ vlastně skrývá? Jedná se o pokračování
velmi úspěšného projektu „S Krakonošem u počítače“, který realizovalo občanské
sdružení Most ke vzdělání ve spolupráci s Úřadem práce v Semilech, a díky němuž
získalo základy práce s výpočetní technikou více než dva a půl tisíce lidí
z Libereckého kraje.
Projekt vychází z jednoduché myšlenky: „Nemohou-li lidé za vzděláním, dovezeme
vzdělání za lidmi“. Lidem z hůře dostupných lokalit tedy nabízí bezplatnou příležitost ke zvýšení kvalifikace a získání základních dovedností z nejrůznějších oblastí,
nezbytných pro plnohodnotný život v dnešní společnosti, a to přímo v místě jejich
bydliště.
Tuto možnost teď díky nadaci OKD získali také obyvatelé šesti vesnic
v Moravskoslezském kraji (konkrétně jde o obce Závišice, Skotnice, Malenovice,
Horní Tošanovice, Krásnou a Nošovice), kde byla již v polovině února zahájena výuka práce s počítačem. Kurzy, kterých se účastní v každé obci zhruba 23 lidí, potrvají
až do konce června, a za tu dobu by se měli „studenti“ všech věkových kategorií naučit solidně ovládat základy práce na počítači. To znamená, že na konci by měli být
schopni pracovat s internetem, ovládat některé programy – například MS Word či
Excel, a používat počítač nejen pro potřeby zaměstnání, ale i pro vlastní zábavu.
A jaké jsou první reakce těch, kterých se projekt bezprostředně dotýká? Lektor jednoho z kurzů, Daniel Dlouhý, s trochou nadsázky tvrdí: „Lidé to tady skutečně vítají,
a nepřestávají být OKD vděční. V každém případě se do kurzu “S OKD u počítače“
vrhají s nadšením a odhodláním.“
To jen přitakává zkušenostem autorů původního projektu, totiž že lidé z vesnic a malých obcí mají velký zájem se dále vzdělávat, avšak příležitostí k tomu se jim naskýtá
žalostně málo. „I proto jsme velmi rádi, že pokračování našeho projektu „S Krakonošem u počítače“ se ujalo i u zaměstnavatelů, kteří – bohužel na rozdíl od představitelů státní správy - mají zájem aktivně se na něm podílet a také to dělají.“, potvrzuje
předseda Mostů ke vzdělání Tomáš Hájek.
V obci Závišice probíhá tento kurz každé pondělí od 16.00 do 17.30 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu a navštěvuje ho 19 účastníků.
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Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 30. 3. 2009
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)

Dne 8. 4. 2009 proběhl zápis do MŠ. K zápisu se dostavilo 17 dětí, z toho bylo pouze
6 dětí přijato (tím se naplnila kapacita školky), nepřijato bylo 11. O přijetí rozhodovala ředitelka školy spolu se zřizovatelem a to podle daných kritérií:
- děti 1 rok před začátkem povinné školní docházky a děti, které mají odloženou povinnou školní docházku
- děti, které k 1. září dovrší 3 let
- děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště v Závišicích
- děti zaměstnaných matek (matky nepobírají mateřskou ani na jiné dítě)
- děti, které zahájí pravidelnou celodenní docházku od 1. září 2009
- samoobslužnost
Na četné dotazy rodičů, proč jsou ve školce umístěny děti, jejichž matky jsou
nyní na mateřské dovolené, uvádím že:
- všechny tyto děti byly přijaty v loňském nebo předloňském roce a těmto
již nemůžeme ukončit předškolní vzdělávání.
Předškolní vzdělávání můžeme ukončit pouze v případě že:
- dítě bez omluvy zákonného zástupce se nepřetržitě neúčastní předškolního
vzdělávání po dobu delší než 2 týdny;
- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ;
- ukončení doporučí v průběhu pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské
zařízení;
- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu
za školní stravování ve stanoveném termínu .
(§35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
Anna Zemanová, řed. školy

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
261/2009 program 19. zasedání ZO

7-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
262/2009 návrhovou komisi 19. zasedání ZO ve složení:
Lumír Lošák, Hana Kuběnová

7-0-0

263/2009 ověřovatele zápisu z 19. zasedání ZO: Vlastimil Hajda, Libor Kahánek
7-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
264/2009 rezignaci Ing. Vítězslava Jalůvky na mandát člena Zastupitelstva obce
Závišice ke dni 27. 3. 2009
7-0-0
265/2009 že členem Zastupitelstva obce Závišice a předsedou komise životního
prostředí se dnem 28. 3. 2009 stal Petr Heralt
7-0-0
266/2009 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a předsedy finančního výboru o činnosti obce
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
267/2009 rozpočet obce Závišice na rok 2009 v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
268/2009 dodatečné uvolnění částky 314,- Kč ve prospěch města Kopřivnice, jedná se
o přeplatek za již zrealizovaný program na zkvalitnění ovzduší v celé lokalitě
spádové oblasti Kopřivnice (viz příloha)
8-0-0
269/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro ZO Českého svazu včelařů, o.s. Kopřivnice na nákup léčiv pro tlumení nákazy roztočem Varroa destructor v roce 2009 a pověřuje starostu obce sepsáním
a podepsáním smlouvy
8-0-0
neschvaluje:
270/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice pro ŠKOLU ŽIVOTA Nový
Jičín
8-0-0
4

Základní škola
Dne 22.4. jsme se s žáky zaměřili na oslavu Dne Země. Nejprve jsme si s žáky povídali o naší Zemi, pak jsme šli na tematickou vycházku do přírody. Nakonec jsme si
nakreslili strom a vyrobili přáníčka pro naši Zemi.
Ve čtvrtek 30. dubna nás opět navštívil pan Čapčuch, který dětem připravil hudební
program s kytarou a zpěvem na téma Jaro.
Připravujeme:
DEN MATEK dne 17. května ve 14:00 hod v Pohostinství U Kremlu.
Zveme všechny maminky a ……
Naše děti se již nyní na toto odpoledne pilně připravují.
POZOR!!
Stále pokračujeme v soutěži ve sběru papíru.
Věříme, že všichni obyvatelé obce se s námi do této akce zapojí a pomohou nám.
Starý papír můžete nosit ke dveřím bývalé kotelny Jednoty.
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Školní okénko

271/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice pro SDH Závišice ve výši
50.000,-Kč na financování nákupu přenosné požární stříkačky
8-0-0

Mateřská škola
„Březen za kamna vlezem, duben ještě tam budem“ praví staré pořekadlo, což
však letos neplatilo, ale naopak v dubnu se vše probudilo a začalo se hemžit jak venku tak i v naší MŠ a o tom Vám chceme vyprávět.
Předvelikonoční týden jsme se snažili dodržet tradici nejen v tom, že o Velkém
pátku nejíme maso, ve čtvrtek zase spořádáme spoustu zeleného, ale i v oblečení bylo typické barvou pro každý den.
Taky jsme byli odemykat studánku velkým zlatým klíčem, který jsme si společně
vyrobili, aby ožila a dávala radost všem kdo ji navštíví. Studánku
jsme si zhotovili i v MŠ - obložili kamínky, ulitami a plyšovými
zvířátky, které žijí u vody. V ranním klubíčku jsme si posílali
přáníčka pro hezký den vodním telefonem. Sbírali jsme barvičky
z předmětů ve třídě a sypali do studánky a voda se nám začarovala na modrou, červenou. U říčky Sedlničky jsme se zaposlouchali, jak místy voda zpívá, zlatí se. Házeli jsme do ní kamínky a
poslouchali žbluňknutí. Cílem projektového týdne „Odemykání
jarních pramínků„ bylo, aby si děti uvědomily význam vody pro
náš život.
Duben je typický měsíc pro jarní úklid, práci na zahradě i doma.
A my jsme s dětmi vyrazili zachraňovat zeměkouli. Sbírali jsme
odpadky cestou k rybníku „Kajzedráku“. Nevěřili byste jaký nepořádek se cestou našel. Každá dvojice měla plnou igelitku. To byl
dárek od nás dětí naší Zemi. Dověděli a naučili jsme se třídit odpad
a nebýt lhostejní a nevšímaví k tomu co zrovna není naše.
V jednom krásném dni jsme jeli na výlet „Za poznáním“ do Kopřivnice. Objevili
jsme místa známá i neznámá, ale největším zážitkem bylo dětské hřiště u ZŠ M. Horákové. Takové nám v Závišicích moc a moc chybí. Vždyť jsme přece děti a chceme
si hrát.
A nakonec naši ZŠ a MŠ navštívil zpěvák a kytarista p. Čapčuch s „Malovanými
písničkami“.
Rozloučíme se s vámi citátem: „Tajemství jak si uchovat veselou mysl spočívá
v umění neznepokojovat se hloupostmi, ale nadchnout se těmi nejmenšími náhodnými radostmi“. Takže přejeme spoustu krásných, prosluněných a voňavých radostí
v měsíci květnu všem Závišanům i Pasečanům.
Poděkování patří panu Jarolímovi za velkou pomoc při výrobě dárečků
z keramiky pro maminky k svátku.
děti a p. učitelky z MŠ
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
272/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,-Kč pro Asociaci
zdravotně postižených Kopřivnice na podporu 12. ročníku Celostátních
sportovních her zdravotně handicapovaných dětí a dospělých a pověřuje
starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-0
273/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,- Kč pro SDH
Závišice na zakoupení pohárů a cen pro soutěžící v domácí soutěži v hasičském sportu a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-0
274/2009 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 4.540,-Kč pro TJ Závišice - oddíl JUDO na úhradu nákupu pohárů a odměn a pověřuje starostu obce
sepsáním a podepsáním smlouvy
7-0-1
Zastupitelstvo obce po projednání
deleguje
275/2009 tímto v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na řádnou valnou hromadu společ
nosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 25872826, konanou dne 29.5.2009, v níž má obec majetkovou účast, pana
Zdeňka Vajdu, dat.nar.
, bytem
a zmocňuje ho k tomu,
aby na řádné valné hromadě jménem a v zastoupení obce Závišice jako
akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech bodech pořadu
jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy
a vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze zákona
7-0-1
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
276/2009 Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění provozu sběrného místa biologicky rozložitelného odpadu a Dodatek č. 3 nájemní smlouvy a smlouvy o prodeji sběr
né nádoby mezi společností ASOMPO, a.s. a obcí Závišice, které se týkají
navýšení částky na 40,-Kč za vývoz jedné sběrné nádoby BRO a umístění
sběrných nádob BRO na zpevněnou plochu a pověřuje starostu obce podepsáním těchto dodatků v předneseném znění (viz přílohy)
8-0-0
277/2009 uzavření Smlouvy o převodu vlastnictví k majetku ČR mezi Českou republikou-Ministerstvem vnitra a obcí Závišice, která se týká bezplatného převodu
majetku státu, a to 5- ti sad zásahových obleků v celkové ceně 44.250,15 Kč
5
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a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0

severní strana Libh. hůrky

278/2009 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o odvozu a odstranění komunálního odpadu
mezi obcí Závišice a společností SLUMEKO, s.r.o. Kopřivnice, který se
týká navýšení částky na 27,- Kč za vývoz jedné popelnice a pověřuje starostu obce podepsáním tohoto dodatku v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
279/2009 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Závišice a žadatelkou Naděždou Boorovou, která se týká uložení
vodovodní přípojky pro RD č.p. 131 na pozemku parc. č. 203 v majetku
obce, za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelkou a žadatelka uhradí obci Závišice částku ve výši 1.000,-Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
8-0-0
280/2009 uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi obcí Závišice a žadatelem ČEZ Distribuce, a.s., která se týká uložení
elektrického kabelu do pozemku parc. č. 1213 v majetku obce, za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a pověřuje starostu
obce vyjednáním případné vyšší částky, kterou uhradí žadatel obci Závišice
za zřízení tohoto břemene a následným podepsáním smlouvy (viz přílohy)
8-0-0
281/2009 uložení vodovodního řádu do pozemku parc. č. 1213 v majetku obce (viz
příloha) po uzavření Smlouvy mezi obcí Závišice a žadatelem Petrem
Zábranským o zřízení věcného břemene, za předpokladu, že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku ve výši
1.000,-Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním
a podepsáním této smlouvy
8-0-0
282/2009 vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Závišice v účetní hodnotě 11.276,70 Kč (viz příloha)
8-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
283/2009 hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Závišice, kdy tento byl za rok 2008 se ztrátou 103.000,- Kč a souhlasí
s pokrytím této ztráty z rezervního fondu školy
8-0-0
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Mapka z r. 1833 ukazuje situaci na východní straně Hůrky.
(Mapka je z katastr.mapy z r.1833 ze SOkA N.Jičín)

Hlavní vápencová ložiska jsou vlevo nahoře a uprostřed. Dolní je asi lom na kámen.
Vpravo jsou cesty, a to z jihu na sever do Libhoště (trať kolem ní se asi nazývala
Pod vápenkou), a cesta vedoucí východním směrem do obce (tzv. Dreslerova cesta).
Kolem této cesty jsou parcely původní místní trati Černica.
Mgr.Lubomír Busek
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Historie obce

TĚŽBA VÁPENCE V ZÁVIŠICÍCH

V názvech tratí se dočteme, že jedna z nich se nazývala Pod vápenkou. Není to
název vymyšlený. Jedná se asi o trať pod Libhošťskou hůrkou, na jejichž svazích,
obrácených k obci, se kdysi, naposledy v polovině 19.století dobýval vápenec, který
tam vyčníval ze země. Zmiňuje se o tom ve své práci i P. Josef Slavíček, libhošťský
farář v letech 1901-1930, který se zabýval geologií a paleontologií v okolí Libhoště a
v tomto vápenci objevil mnoho živočišných zkamenělin. Hůrka sama je sice tvořena
třetihorními pískovci, ale druhohorní vápencový útvar souvisí s nedalekým štramberským Kotoučem. Vápenec je tu stejně kvalitní jako štramberský.
Vyčnívající vápencové útvary neunikly pozornosti obyvatel. Je možné, že už při
stavbě tvrze ve 13.století bylo pod Hůrkou vypalováno vápno potřebné pro stavbu
pevné tvrze. Vápenka tam byla asi i později.
V každém případě se vápenec dobýval ještě v 19. století a odvážel do nedaleké
Studénky, kde byla vápenka. Po vydolování dostupných míst těžba ustala a zůstaly
jen zvláštní prohlubně postupně zarůstající převážně trávou a křovím. Těmto vzniklým útvarům se říkalo „ďury“ a v zimě ještě v polovině 20. století byl tento terén
využíván k lyžování. Vápenec tam je pod pískovcem a vyčnívá na několika místech
ze země dosud. Dnes už je lokalita pokryta lesem. Jako trvalá připomínka vápence,
který na Hůrce zůstal, vytéká směrem k obci několik silně vápenatých pramenů
(tvrdá voda), z nichž jeden slouží od třicátých let 20. století pro místní skupinový
vodovod.
K odvozu vytěženého vápence byla používána tzv. Dreslerova cesta, která spojuje jako jediná už odedávna obec s Hůrkou. Název je starý a vznikl podle dřívějšího
majitele zemědělské usedlosti čp.61 Dreslera, jemuž patřilo pole po obou stranách
cesty směrem k Hůrce (Černica) a který r.1908 pole rozparceloval a prodal. Cesta
vedoucí původně středem pole pak byla přiměřena novým majitelům. Po ní se vozil
koňskými povozy vápenec. Před rekonstrukcí cesty v 70.letech 20.století (asfaltování
pro příjezd k vodojemu) vyčnívaly místy kusy vápence, svědčící o tom, že jím byla
cesta zpevňována, aby udržela těžce naložené povozy.
Počátkem druhé poloviny 20. století byly vykopávány a vrtány průzkumné sondy
na několika místech v oblasti dřívější těžby vápence. Zjištěno bylo, že zbývajícího
vápence je neveliké množství (vzhledem k nákladům na zařízení pro těžbu), a též, že
ložisko není souvislé. Průzkum byl pak zastaven a sondy zasypány.

Zastupitelstvo obce po projednání
284/2009 1. schvaluje záměr pořídit Územní plán obce Závišice
2. bere na vědomí:
2.1. návrhy na pořízení územního plánu - viz příloha
2.2. stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče MÚ Kopřivnice, k přiloženým návrhům - viz příloha
3. schvaluje zařazení návrhů č. 1, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17 do návrhu zadání
Územního plánu obce Závišice
4. neschvaluje zařazení návrhů č. 2, 6, 7a, 7b, 9, 10, 11, 14, 15, 16 do návrhu
zadání Územního plánu obce Závišice
5. pověřuje starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva
bezodkladně navrhovatele a pořizovatele
6. schvaluje žádost obce Závišice o pořízení Územního plánu obce Závišice
Městským úřadem Kopřivnice, odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
8-0-0
…………………
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Blahopřání jubilantům
Hývnar Oldřich
Kuběnová Anna

Hyvnar Jan
Šimíčková Emília

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců

Další schůzka klubu důchodců
spojená s oslavou „Dne matek“ se koná
ve středu 13. května 2009 v 17 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.
Zveme všechny členy klubu důchodců.
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Pozvánky

Informace od hasičů
ZÁVIŠICKÝ ŽELEZNÝ HASIČ 2009

Výkonný čarodějnický výbor Kulturní komise při OÚ Závišice
V Závišicích: 1. 4. 2009

Čarodějky, čarodějové,
čarodějínice, báby a dědkové

742 21 ZÁVIŠICE
VĚC:
Pozvánka na SLET ČARODĚJNIC
Vážené malé čarodějky, čarodějnice a čarodějové
babizny a dědkové.
Letos poprvé si Vás dovolujeme pozvat
dne 1. května 2009 na

VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Dorostenci do 18 let

SLET

v

v

v

v

o

ze Závišic a širokého okolí.
Sraz účastníků sletu bude v 15.00 hodin na dolním konci Závišic
u transformátoru. Přistávací plocha bude označena červeným
praporkem. Průvodem v hejnu dojdeme na místo konání sletu na
zahradu "U Kremlu".

Výkonný výbor nejkvalifikovanějších zástupkyň
rodu Homo megeres obludius starších 300-ti
let schválil tento PROGRAM SLETU:
15.30 Soutěže pro děti
18.00 Volba Miss čarodějnic a čarodějů
18.30 Upálení čarodějnice
19.00 REJ ČARODĚJNIC
DOPROVODNÝ PROGRAM: STAVĚNÍ MÁJE
OBČERSTVENÍ:
Pro děti - opékání ježků
Netopýři a žáby na roštu
Kotlíkový guláš z hadích ocásků
Čarovné a ohnivé nápoje

8

V sobotu 18. 4. 2009 uspořádali naši hasiči pro sebe 1. ročník soutěže ŽELEZNÝ
HASIČ, která proběhla za pěkného počasí a slušného diváckého zájmu v okolí školy
a kostela.
Přihlášení závodníci v zásahové výstroji plnili na čas úkoly podle pravidel, které
určili hlavní pořadatelé Tomáš Both a Roman Číp. O náročnosti soutěže, která je
inspirována mezinárodními pravidly TFA, svědčilo fyzické vyčerpání všech závodníků.
Vítězové jednotlivých věkových kategorií Jan Kuběna, Mojmír Pala a Vítězslav
Bár získali kromě pohárů a věcných cen titul Závišický železný hasič 2009.

1. Jan Kuběna
2. Jakub Šimíček
3. Martin Janek
4. Ondřej Číp
5. Stanislav Jašek
6. Pavel Jašek
7. Roman Lošák
8. Štěpán Vavřík

Muži do 30 let

2:03,64 min
2:17,64
2:18,28
2:34,72
2:37,75
2:39,88
3:50,39
N

1. Mojmír Pala
2. Roman Číp
3. Tomáš Both
4. Ondřej Kahánek
5. Jiří Lošák

2:23,45 min
2:33,02
2:54,06
2:54,94
3:55,09

Muži nad 30 let
1. Vítězslav Bár
3:07,79

POZVÁNKA NA HASIČSKOU SOUTĚŽ
V rámci oslav 115 let od svého založení pořádá Sbor dobrovolných hasičů Závišice
v pátek 8. 5. 2009 od 9.00 hodin 18. ročník soutěže mladých hasičů O putovní pohár
Okresní rady mládeže.
Přední kolektivy mladších a starších žáků z celého bývalého okresu Nový Jičín budou na cvičišti U Kremlů bojovat o krásné putovní poháry ve dvou disciplínách
(požární útok CTIF a požární útok).
Přijďte povzbudit naše mladé hasiče, kteří budou obhajovat loňské vítězství mezi
staršími žáky.
Občerstvení zajištěno.
Na Vaši účast se těší hasiči
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Kulturní komise a Komise pro prevenci kriminality při ObÚ Závišice
budou pořádat

Pozvánka na zájezd

v sobotu 30. května 2009 od 15 hodin

15. květen 2009
odjezd v 6.30 hod
od ObÚ

na zahradě Pohostinství U Kremlu

PŘIVÍTÁNÍ ZÁVIŠICKÝCH NAPLAVENIN
A
KÁCENÍ MÁJE

První cíl:
Slavkov u Brna

hry pro děti a dospělé,
občerstvení, prase na rožni,
hudba: DJ, večer zahraje živá kapela „SAKO“
Těšíme se na Vaši účast.
NAPLAVENINA
= občan s trvalým bydlištěm v Závišicích, ale není rodák Závišic.
Zájemci o pasování na „Závišana“ nechť se přihlásí
do 10. 5. 2009 na obecním úřadě.

V pátek 15.5.2009 pořádá Obecní úřad Závišice
zájezd za krásami naší vlasti. Letošní zájezd bude
na jižní Moravu a to:
1)
Zámek Slavkov u Brna
2)
Baťův kanál v Hodoníně– výlet lodí a poté
společný oběd
3)
Vinný sklípek v Petrově
V ceně doprava, vstupy a společný oběd, ochutnávka vína
a malé občerstvení ve vinném sklípku.

Hokejisté Nového Jičína a Podbeskydská agentura dr. Vítězslava Černocha
s podporou Města Nového Jičína Vás všechny srdečně zvou
na 13. ročník Podbeskydského autosalonu, který se uskuteční
v pátek 1. května a v sobotu 2. května na Zimním stadiónu v Novém Jičíně.
Pro návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, např. zdarma
ochutnávky piva,
domácí zabíjačky, čokolády, kávy.
Je připraven program pro děti. Pro všechny návštěvníky je připravena zdarma
tombola v hodnotě 50.000,-Kč.
Loňskou akci navštívilo okolo 15.000 návštěvníků z celého našeho regionu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Druhý cíl:
Baťův kanál
v Hodoníně
Zájemci se mohou hlásit na ObÚ do 11. května.
Cena 400,- Kč
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Třetí cíl:
Sklípek vinný
v Petrově

