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Obecní úřad informuje
Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat v pondělí 8. června 2009 od 19.30 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní body programu:
Projednání závěrečného účtu obce Závišice za rok 2008
Vydání Změny č. 4 územního plánu obce Závišice
Schválení Zadání územního plánu obce Závišice

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
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
Místo konání voleb v Závišicích:
zasedací místnost obecního úřadu, Závišice 115.

Další informace o trasách na http://www.zavisice.cz/ (Novinky a aktuální informace)
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 6/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29. 5. 2009, IČO 00600709,
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
23.6.2009*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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Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan ČR,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, služebním pasem nebo
cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
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 (pouze na území Závišic) do přenosné volební schránky .

Uzávěra silnice Závišice - Borovec
Z důvodu kompletní opravy v celé šíři komunikace dojde k úplné uzávěře silnice
III/4822 Závišice - Borovec ve dnech 12.6. - 5.7.2009.
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Placená inzerce
Na internetových stránkách Kabelové televize Kopřivnice můžete zhlédnout příspěvky,
které byly pořízeny v Závišicích: http://www.ktkstudio.cz/index.php?id=774
(www.ktk.cz - TV Studio - Archív - 1. května - Včelaři - 90 let spolku
- Obrazem - Osení v Závišicích)

Očkování králíků
V úterý 16. června v odpoledních hodinách proběhne
očkování králíků.
Cena: 15,-Kč/1 kus
Zájemci hlaste se na obecním úřadě.

Pozvánky
ZŠ a MŠ Štramberk pořádá u příležitosti 650. výročí založení
města Štramberka Den otevřených dveří v ZŠ Štramberk.
Školu můžete navštívit:
19. 6. 2009 od 10.00 do 13.00 a od 16.00 do 19.00 hod., dále
20. 6. 2009 od 10.00 do 18.00 hod.
Srdečně zveme všechny bývalé učitele a učitelky, stejně tak bývalé žáky zdejší
školy, kolegy a kolegyně z ostatních škol i širokou veřejnost.
Žáci a učitelé ZŠ Štramberk

Místní organizace KDU-ČSL v Závišicích vás srdečně zve na pouť na

Horu Matky Boží v Králíkách
a k Panně Marii ustavičné pomoci do Červenky
v sobotu 20. června 2009
Na programu je křížová cesta a mše svatá na Hoře Matky Boží, prohlídka tamního
kláštera, dále požehnání v Července.
Autobus vyjíždí v 5:30 od kopřivnického kostela, pokračuje do Závišic, kde bude
v 5:40 a do Rybí, kam dorazí v 5:50.
Cena: 300,-na osobu
S sebou doporučujeme vzít: deštník, kancionál, růženec, svačinu a dobrou náladu.
Přihlásit se můžete u p. Najzarové tel. 737 503 207, v Rybí u p. Marty Pavelkové
tel. 731 234 420, nebo v kostele v Kopřivnici
Na všechny se těšíme!!!
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Judisté vozí medaile z domova i ze zahraničí
Mezinárodní turnaj Vídeň – Rakousko –24. 5. 2009:
Radek Rýpar
1. místo
Mezinárodní turnaj Jihlava – 23. 5. 2009:
Ondra Číp
2. místo
Adam Kahánek
5. místo
Jan Musil
5. místo
Ondra Kahánek
9. místo
Radek Honč
9. místo

Blahopřání jubilantům
Renata Pustějovská
Oldřich Burget
Antonín Váňa
Drahomíra Kuběnová

Marta Michálková
Miloslav Jakubec
Jana Janková
Irena Bortlová
Božena Horutová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců

Velká cena města Hulín – 2. 5. 2009:
Radek Rýpar
1. místo
Mikuláš Plánka
2. místo

Klub důchodců pořádá pro své členy

X. Ročník memoriálu ing. Miroslava Thoře
Uherský Brod – 2. 5. 2009:
Adam Kahánek
1. místo
Moravská liga Brno (muži) – 25. 4. 2009:
Adam Kahánek
2. místo
Malá cena města Štramberk – 18. 4. 2009:
David Hyvnar
2. místo
Velikonoční turnaj Karviná – 11. 4. 2009:
Radek Rýpar
1. místo
Mikuláš Plánka
3. místo
Radek Rýpar se stříbrnou medailí z Vídně
Velká cena města Bohumín – 28. 3. 2009:
Václav Jašek
1. místo
Mikuláš Plánka
2. místo
Radek Rýpar
2. místo
Lukáš Vaculík
3. místo
Jan Šuhajský
3. místo
Vojtěch Bár
4. místo
Mezinárodní turnaj GRAND PRIX Pawlowice
– POLSKO – 15. 3. 2009:
David Hyvnar
2. místo
Ondřej Matula
3. místo
Mikuláš Plánka
5. místo
10

ŠKVAŘENICI
ve středu 3. června 2009 od 15 hodin
za budovou obecního úřadu
(za nepříznivého počasí v zasedací místnosti ObÚ)
- vejce a špek noste hned na začátek.
Na všechny se těšíme a srdečně zveme.

Vítání občánků
Sociální komise při ObÚ Závišice pořádá
v neděli 7. června 2009 ve 14 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
kteří se narodili v období od prosince 2008:
Karolína Šimíčková
Barbora Najvarová

David Mach
Radim Lošák
Daniel Gajdušek

Nové občánky přivítají svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.
3
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Historie obce
POVODNĚ A REGULACE SEDLNIČKY
Potok Sedlnice či Sedlnička protékající naší obcí pramení pod kótou 477 m
(Kociánův kopec) asi 500 m severně od Veřovic. Má celkovou délku 21 km a od
pramene k ústí do Odry má spád 202 m. Od pramene k jižní straně naší obce má spád
170 m, což je hodně na poměrně malou vzdálenost. Důsledkem toho je při vyšším
stavu vody její velká prudkost (dravost) .
Teprve na území obce a dále, kdy spád klesá, začíná říčka meandrovat, tj. tvořit
zákruty, které tok poněkud zpomalují , voda se při vyšším stavu vylévá z břehů a
dochází k povodním, které působí v obci škody . Povodně trápily občany obce odedávna. Vzpomeňme např. na pověst, že Závišice vděčí za svůj vznik povodni, která
odnesla Tamovice. Kronika uvádí např. povodeň r.1883, kdy voda odnášela chlívky,
úly apod., dále v červenci r. 1913 , kdy voda byla 2 m od hlavních dveří školy nebo v září r. 1937, kdy v noci z neděle na pondělí dvakrát zvonil kostelní zvon na
poplach.
K vylévání vody na silnici přispěly i brody, které sloužily svými sníženými břehy
jako přejezd potoka z jednoho břehu na druhý, zvláště pak na horním konci. Svou
negativní úlohu sehrál i mlýnský splav.
Povodně bývaly i v pozdější době. Poněvadž povrch silnic přes vesnici býval tvořen pouze uválcovaným kamením vyplněným pískem, znamenala každá povodeň
odplavení tohoto písku i kamení a z cesty zůstala jen základní vrstva hrubých kamenů (štět). Tak tomu bylo až do vyasfaltování v r.1951. V tom roce byly v květnu
vydatné deště a opět došlo při povodni k odnesení písko-kamenitého povrchu vozovek v obci. Podle plánu správy silnic mělo dojít k vyasfaltování silnice RybíKopřivnice. Toho bylo využito k celkové úpravě silnice vedoucí přes obec do
Kopřivnice. Vozovka byla přes obec úzká a naskýtala se možnost jejího rozšíření
ještě před asfaltováním, což bylo provedeno za vydatné pomoci občanů. Zrušeny
byly i brody a mlýnský splav.
Bez asfaltové úpravy zůstal však neplánovaný úsek od mostu na dolní konec. Po
jednání s úřady bylo povoleno tento úsek též vyasfaltovat, ale pouze ze zbývajícího
materiálu , který ale stačil jen k zatáčce u čp.45. Zbytek se upravoval až později.V dalších letech už povodně nenadělaly zdaleka takové škody jako dříve, avšak
s rostoucí dopravou se voda vylitá z řečiště na cestu vždy stávala na nějakou dobu
překážkou této dopravy a bylo nutno dát před vjezdy do obce závoru (na noc se světlem). Vše v dohodě se silniční správou a okresním úřadem.
Po povodni v červenci roku 1966 bylo správou silnic rozhodnuto začít s regulací
koryta Sedlničky, a to na horním konci v úseku u tehdejšího čp. 1 (dnes 231), kde
bylo koryto potoka těsně u cesty. Akce byla dokončena na jaře 1967. Ke zmírnění
povodní je používána i přehrada pod Kotoučem.
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Informace od hasičů
Blahopřání
V pátek 22. května 2009 převzali na zámku v Přibyslavi, který slouží jako centrum
hasičského hnutí pro celou naši republiku, členové Sboru dobrovolných hasičů Závišice
a jeho dlouholeté velké opory br. Jiří Kuběna, br. Josef Kuběna a br. Oldřich Vajda
nejvyšší hasičské vyznamenání - titul Zasloužilý hasič.
Přejeme našim novým Zasloužilým hasičům, aby tento titul, který je oceněním jejich
celoživotní práce v hasičském hnutí, dlouhá léta ve zdraví užívali.
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Hasiči upozorňují
Prázdniny – bezpečně a ve zdraví
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby děti tento
svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně
v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrém
ního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je
oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových
toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a
opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo zaklínění
v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto
místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích.
Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je
pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku,
svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u vás
doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke
hraní a k pokusům a experimentům! Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny
všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají
nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné
situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne
bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
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Regulace Sedlničky naproti býv.čp.1(dnes 231)
Další povodeň byla v srpnu roku 1972. Po ní došlo k regulaci dalšího úseku
Sedlničky, a to od pohostinství „U Kremlů“ až k čp. 151. Jednalo se o napřímení
toku, který původně tvořil veliký oblouk brzdící vodu. Současně byly zpevněny
břehy po celé délce toku uvnitř obce. I přes uvedená opatření nelze povodně vyloučit, jak dokazuje ta poslední v červenci roku 1997, kdy přes všechna opatření napáchala voda hodně škody. Živlu nelze poručit, je však nutno aspoň omezit možné
škody na majetku a chránit životy. V těchto souvislostech nutno vzpomenout nezastupitelnou úlohu místního hasičského sboru, jehož členové obětavě při všech povodních zasahovali na postižených místech odstraňováním překážek v řečišti ,
nepřetržitými hlídkami hladiny vody či vyčerpáváním zatopených sklepů spoluobčanů, což snižovalo povodněmi způsobené škody.
Mgr.Lubomír Busek

Skautské okénko

Skautské středisko Kopřivnice Vás zve na

Dudlík 2009
KDY: Neděle 14. 6. 2009 od 14 hodin
KDE: Kopřivnice – park u Katolického domu (za nepřízně počasí od 15:00 v sálu KD)
PROGRAM:
∗
vystoupení skautských družin z Kopřivnice, Závišic, Štramberka, Mořkova
∗
a Nového Jičína
∗
Možnost zakoupení občerstvení
∗
Dětský koutek
∗
Zahrají kapely: Cimbálová muzika Gajdušek, The Cérky, LiThr (folkové
duo), Unstable
Za výtěžek z akce bude zakoupeno speciální kolo pro těžce postiženou Lindu (10 let)
z Kopřivnice.
5

Zpravodaj/ červen 2009

Zpravodaj /červen 2009

Školní okénko

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH
PORADEN ČR – , SPOLU SE
.
SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE

Mateřská škola

Sociální a finanční poradna OS SaFP ČR rozšiřuje své služby a informace
o pomoc při vyřizování žádostí na státní dotace „ZELENÁ ÚSPORÁM“ –
zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení.
.

V druhé polovině května jsme se byli podívat v místním kravíně, jak bydlí kravičky a telátka. Ve školce jsme si pak společně vytvořili projekt „U nás na dvorku“
a máme ho vystavený v šatně k zhlédnutí.
Na závěr bychom rády pozvaly všechny maminky, tatínky, babičky i dědečky
předškoláků ke slavnostnímu pasování na školáky, které se uskuteční ve středu
3. června v 15.30 hod. v naší sluníčkové školičce.
Všem vám, kteří pravidelně čtete v našem okénku, přejeme
„V tomto letním měsíci,
stálý úsměv na líci.
Vždyť jen tváře veselé
dělaj z lidí přátelé.“
p. učitelky z MŠ

info na www : socfinporadnycr.cz

Kontaktní místa pro Moravskoslezský kraj:
- SPRÁVNÍ OBVOD - KONTAKTNÍ ADRESA – Odstrčilova 4 Ostrava
Odovědná osoba:Vladimír Galbavý 1.místopředseda l telefon:518 321 861
mobil:605082265
mail:financniporadna.MorSL@seznam.cz
.

-

-

uřední den- čtvrtek – 9.00- 14.00 hod l
mob. 605 082 265
Frýdek Místek mob.777 119 609

Call centrum po – pa 9.00 – 14.00hod.,

v Bruntál,Krnov,Opava mob.607 636 527

Karviná - mob. 724 094 175

Květen byl v MŠ ve znamení „Dne maminek“.
Všechen čas se věnoval přípravám programu, kostýmů,
písniček, básniček a výrobě dárečků a přáníček.
Věříme, že děti potěšily všechny maminky a jediné oko
nezůstalo suché.

Poruba – mob.724 094 175

Nový Jičín, Kopřivnice – mob.737 266 776

Kdo může poradnu především využívat:
•
•
•

Klientům SaFPoradny posk ytujeme pomoc a informace
slevách:  pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic, sleva
•
•
•
•
•
•

Základní škola

držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP
senioři, sociálně slabší rodiny,
rodiny s dětmi.

o

pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10 – 20 %
zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů, sleva 10- 15 %
dodávku plynu a el.energie u vybraného dodavatele, sleva až 7%
služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10- 20%
prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekucí
zajištění financí na pohřebné - PROGRAM PIETA

nabízíme i nabídku pracovní příležitosti-spolupráce v poradnách OSS a FP ČR

.

NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
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V úterý 5. 5. nás navštívili hasiči z Nového Jičína s programem pro žáky ZŠ. Provedli
ve škole ukázku a přednášku – preventivní výchovná činnost v oblasti PO a ochrany
obyvatelstva. Tato akce pokračovala za 14 dní dne 19. 5. 2009.
7. května jsme jeli do Kopřivnice na filmové představení Kozí příběh (příběh ze staré
Prahy - historie Pražského orloje).
14. května navštívili žáci 3. a 4. ročníku dětské dopravní hřiště v Příboře. Po zopakování základních pravidel silničního provozu žáci vyplnili test a své vědomosti si pak
prakticky vyzkoušeli při jízdě na kole.
17. května děti MŠ a ZŠ vystoupily se svým tanečním programem ke Dni Matek.
Dne 28. 5. 2009 žáci ZŠ byli pozvaní na školní akademii ZŠ Emila Zátopka
v Kopřivnici. Na tomto vystoupení se předvedla také naše děvčata 2., 3. a 4. třídy
se svým tancem „Mackie Messer“.
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