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Judisté zakončili 1. polovinu sezóny
Jako již tradičně před začátkem letních prázdnin, končí našim judistům první polovina sezóny. Slavnostní zakončení se kvůli špatnému počasí muselo přesunout
z travnaté zahrady do útrob místní tělocvičny. Starší judisté si pro mladší kolegy připravili plno her a dovednostních soutěží. Střelbu na branku balónem nebo florbalovým míčkem střídal šplh po tyči a při přeskocích přes švihadlo se nejeden judista
pěkně zapotil. Únavu poté mladí borci spláchli vychlazenou kofolou a zajedli párky a
klobásami. Ti nejlepší byli odměněni sladkými cenami.
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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad - 2. pololetí 2009
Upozorňujeme občany na termín úhrady poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů na 2. pololetí 2009.
Poplatek ve výši 210,-Kč za osobu/pololetí můžete zaplatit na obecním úřadě
v úřední dny (pondělí a středa 7-12, 13-17 hod.) do 31. 7. 2009.
Oba svozy v měsíci červenci proběhnou ještě i s nálepkami na 1. pololetí.

Obecní vodovod - vodné
Zakončení 1. poloviny sezóny v tělocvičně
Závodní sezónu na dva měsíce vystřídá letní příprava, kde budou sportovci pracovat hlavně na své fyzické kondici. V polovině prázdnin pak absolvují letní judo camp
ve Velkých Karlovicích a ti nejlepší si tam mohou zvýšit stupeň dovednosti KYU.
Celá letní příprava potom směřuje k podzimním turnajům a hlavně ke krajským a
republikovým mistrovstvím.

Všichni závišičtí judisté přejí všem občanům Závišic
pěkné a pohodové prožití letních prázdnin.

Oznamujeme občanům, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, že se ve dnech
7.7. - 10.7.2009 budou zapisovat stavy vodoměrů. Žádáme občany, u kterých nebude
z důvodu jejich nepřítomnosti zápis proveden, aby stav vodoměru nahlásili na ObÚ,
tel. 556 856 000. Platbu za spotřebovanou vodu proveďte do 31. 7. 2009.

Údržba pozemků
Žádáme majitele zahrad a luk o udržování těchto pozemků sečením, případně mulčováním, aby nedocházelo k šíření plevelných rostlin na okolní pozemky. Tato povinnost
je dána zákonem.

Informace z knihovny
Na internetových stránkách Kabelové televize Kopřivnice můžete zhlédnout příspěvky,
týkající se Závišic:
www.ktk.cz - TV Studio - Archív 19.6. - Závišický pedál - Druhý ročník cyklistické akce
26.6. - Vzpírání - Vzpěračka ze Závišic (Bára Lichnovská) mistryní ČR juniorek
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 7/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 6. 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
24.7.2009*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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Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v době letních prázdnin
otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 13. července
pondělí 17. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Kroje na DOŽÍNKY
Kdo má zájem si půjčit kroje, může se informovat na tel. č. 556 856 020 nebo
mobil 725 589 089, vzhledem k různě probíhajícím dovoleným.
Bližší informace o půjčování vyjdou v srpnovém zpravodaji.
Hajdová J.
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 8. 6. 2009
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
285/2009 program 20. zasedání ZO

9-0-0

volí:
286/2009 návrhovou komisi 20. zasedání ZO ve složení: Petr Heralt, Michal Bortel
7-0-2
287/2009 ověřovatele zápisu z 20. zasedání ZO: Aleš Kuběna a Lumír Lošák

7-0-2

bere na vědomí:
288/2009 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu
starosty o činnosti obce
9-0-0
289/2009 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, vše ve znění
pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Závišice za rok 2008 v předneseném znění a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (viz
příloha)
9-0-0
290/2009 informaci o projednání Změny č. 4 územního plánu obce Závišice ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
9-0-0
konstatuje
291/2009 po ověření, že Změna č. 4 územního plánu obce Závišice není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a se stanovisky dotčených orgánů
9-0-0
vydává
292/2009 dle § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 4 územní
ho plánu obce Závišice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č.1 podkladového materiálu
9-0-0
bere na vědomí
293/2009 informaci o projednání návrhu zadání územního plánu Závišic ve znění
předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu 8-0-1
schvaluje
294/2009 dle § 47 odst. 5 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání územního
2
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Skautské okénko
V neděli 14. 6. 2009 odpoledne proběhl 3. ročník charitativně zábavné akce
Dudlík 2009, kterou pořádalo skautské středisko Kopřivnice. Zhruba 400 účastníků
akce (mimo jiné poslanec p. Carbol a místostarostka Kopřivnice p. Rysová) shlédlo
pestré vystoupení skautských družin, děti poté zaujal kouzelník a v druhé části akce
zahrála k poslechu Cimbálová muzika Gajdušek, s kytarami zazpívalo folkové duo
Lithr z Hranic na Moravě, po nich měla svoje hudební představení kapela The Cérky
z Valašského Meziříčí a nakonec zahrála místní kapela Unstable. Dudlíku se i se
svou rodinou zúčastnila těžce postižená Linda (10 let), které bude díky výtěžku z
akce, jenž činí 17918Kč, zakoupeno speciální kolo. Velké poděkování patří všem
vystupujícím organizátorům a sponzorům a především všem návštěvníkům, kteří si
zakoupili dudlík a tím přispěli na dobrou věc. DÍKY VŠEM
(záznam z této akce na internetových stránkách Kabelové televize Kopřivnice:
www.ktk.cz - TV Studio - Archív - 19. 6. - Dudlík 2009)
Je zde doba letních prázdnin a ta je pro všechny skautky neodmyslitelně spojena
s táborem. My se letos na dva týdny vydáme do krásné a neporušené přírody ve vojenském prostoru Libavá, abychom tam zažili spoustu dobrodružství, odpočinuli si
od moderních vymožeností, starali se sami o sebe, prožili hezké chvíle se svými kamarády, naučili se nové věci a letos se na táboře navíc pomocí celotáborové hry seznámíme s indiány.

Placená inzerce
V sobotu 4. 7. 2009 od 19 hodin
pořádá Bowling v Závišicích

POUŤOVÝ LETNÍ VEČER
Vstupné 30 Kč.
Hraje skupina S.A.K.O.

plánu Závišic ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkla
dového materiálu
8-0-1
odkládá
295/2009 projednání poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro TJ Závišice - oddíl JUDA
na nákup žíněnek (tatami)
7-0-2
schvaluje:
296/2009 uzavření mandátní smlouvy mezi obcí Závišice a společ. GORDION, s.r.o.,
která se týká zpracování a podání žádosti o poskytnutí podpory z dotačního
programu ROP Moravskoslezsko na akci „Závišice – Tělocvična ZŠ“ a po
věřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz
příloha)
9-0-0
297/2009 vyřazení nepoužitelných elektrospotřebičů z evidence majetku obce (viz
přiložené protokoly)
9-0-0
298/2009 uzavření smluv o zřízení věc.břemene mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a. s.
a obcí Závišice, které se týkají uložení domovních přípojek NN či umístění
el. zařízení:
a) na pozemku parc. č. 8/2 ve vlastnictví obce
b) na pozemku parc. č. 750 ve vlastnictví obce
c) na pozemku parc. č. 1148 ve vlastnictví obce
d) na pozemku parc. č. 750 ve vlastnictví obce
a pověřuje starostu obce podepsáním těchto smluv v předneseném znění
(viz přílohy)
9-0-0
revokuje
299/2009 usnesení č. 279/2009 ze dne 30. 3. 2009
…..…………………
Marta Najzarová
místostarostka obce

9-0-0
…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

Uzávěra silnice Závišice - Borovec
Z důvodu kompletní opravy v celé šíři komunikace došlo k úplné uzávěře silnice
III/4822 Závišice - Borovec ve dnech 12.6. - 5.7.2009.

www.rybak.kx.cz
informační server nejen o Rybím
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Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-),
turistická známka-Závišice(30,-).
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Pozvánka
V neděli 5. července 2009 se v Závišicích bude konat
CYRILOMETODĚJSKÁ POUŤ

Obecní úřad Rybí pořádá
Zájezd na sv. Hostýn
a do Dřevohostic na Setkání dechových hudeb
v neděli 26. července
Program :
Odjezd Závišice aut.zast. 8.50 hod.
Odjezd Rybí „Fojtství“
9.00 hod.
Hostýn
10.45 hod. prohlídka poutního místa
rozhledna, větrná elektrárna, stravování
možnost mše sv. v 11.30 hod.
Hostýn odjezd
13.00 hod.
Dřevohostice příjezd
Dřevohostice

Dřevohostice odjezd
Bystřice p/H

13.30 hod.
14.00 hod. slavnostní průvod
vystoupení kapel
- ZUŠ Zábřeh
- Legruti – Velké Bílovice
- Křídlovanka – Kutná Hora
- Schönburger Blasmusikanten (Německo)
19.00 hod.
19.20 hod.

Cena dospělí 100 Kč, děti 50 Kč.
Cena zahrnuje jen dopravu.
Vstup na festival si hradí každý sám. Vstupné 100 Kč na osobu.
Hostýn je vhodným výchozím místem i pro turistické trasy např. :
Hostýn-Tesák-hřebenovka dlouhá 8 km – dále do Bystřice pod Hostýnem autobusem
nebo pěšky 6 km do Rajnochovic, kterými v případě zájmu budeme
projíždět.
Hostýn – Rusava - z Rusavy do Bystřice pod Hostýnem je možno jet autobusem.
Turisty prosím o sdělení čísla mobil. telefonu pro případ nutné komunikace.
Zájemci se můžou hlásit na Obecní úřad Rybí, tel. 556 760 181.
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Listina se vztahovala na oba díly Závišic, poněvadž byly tehdy ve vlastnictví obou
bratří. Tak to platilo až do r.1511, i když každá část obce měla jiného pána.
Poněvadž se však u tohoto privilegia „od ohně pečeť zkazila“, obnovil privilegia
na žádost fojta Jiříka roku 1511 a zároveň výsady rozšířil Albrecht z Hustopeč, pán
na Štramberku. Oproti původnímu privilegiu mohl pak fojt chovat na obecních polích
300 ovcí, za poplatek též svůj ostatní dobytek, držet kus lesa Bělé, dovážet pivo odkud chtěl, lovit zajíce, lišky a vlky pro svou potřebu, každý sedlák mu odváděl ročně
o Vánocích 2 slepice atd. Fojtovi přibyly i některé další povinnosti. I toto obnovené
privilegium platilo pro oba díly obce, neboť v r.1511 se ocitly opět v rukou stejné
vrchnosti.
Roku 1554 připadl fojtský dvůr, nacházející se převážně na pravé (hukvaldské)
straně Sedlničky, a 6 rolníků z téže strany katastrálně (s veškerou půdou)
k hukvaldské části obce a obec tak byla plně Sedlničkou rozdělena až do r.1850. (Do
r. 1554 patřilo fojtství katastrálně k Horním Závišicím, hranicí byl Staviskový potok
procházející Dráhami). Na levý břeh Sedlničky (alodní část obce) se už pak pravomoc dědičného fojta nevztahovala a museli si tam ustanovit fojta nového. O tom bude zmíněno později.
Roku 1511 se ve spisech uvádí fojt Jiřík a roku 1581 na hukvaldské straně fojt
Blažej. V roce 1657 bylo na hukvaldské straně kromě fojta a jeho mlýna (dolní
mlýn) 11 rolníků a 5-6 menších sedláků či chalup bez polí. Koncem 17. století
(okolo roku 1690) byl hukvaldským fojtem Matouš (Matuš, Matěj) Pustějovský, ale
o tom až příště.
Mgr.Lubomír Busek

Pozvánka od hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na

OSLAVY 115 LET ZALOŽENÍ
Pátek 17. července 2009
19,00 hodin Hasičský letní večer na zahradě U Kremlů
hudba YPSILON pod vedením Ing. Jana Monsporta
vstupné 50,-Kč, guláš, občerstvení zajištěno
Sobota 18. července 2009
13,00 hodin 12. ročník soutěže O putovní pohár obce Závišice
mladší žáci, starší žáci, muži
občerstvení zajištěno, prodej koláčů
18,00 hodin Slavnostní valná hromada v sále U Kremlů
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Historie obce
FOJTSTVÍ V ZÁVIŠICÍCH - 1. část
Ať se podíváme na kteroukoliv stránku z historie Závišic před rokem 1850, vždy
narazíme na odlišnosti ve vývoji dvou částí Sedlničkou rozdělené obce. Zopakujme
si: pravobřežní část , panství šostýnsko-hukvaldské , pak Dolní Závišice a po r.1554
Velké Závišice a levobřežní část , panství novojičínsko-štramberské, pak Horní Závišice a po r. 1554 Malé Závišice.
Pokud se týká držení majetku, šostýnská či hukvaldská vrchnost propůjčovala
majetek do osobního nebo dědičného držení, zatímco novojičínská či štramberská
vrchnost umožňovala existenci jednoho svobodného (alodního) statku vzniklého
z původní tvrze (na tom místě jsou dnes čp. 68, 112, 69, 70, 71, 117). Nevolnictví a
pak robotní povinnosti byly však na obou stranách, i když různé. A naskýtá se otázka: Jak si vrchnost zajišťovala, aby nevolnický či robotní systém fungoval a v obcích
byla kázeň a pořádek ? Bylo to ve středověku, nevolnictví bylo zrušeno až r.1781 a
roboty až r. 1848. Obojí znamenalo větší nebo menší nesvobodu, v každém případě
však nucenou práci pro panstvo sídlící na Šostýně a pak na Hukvaldech nebo
v Novém Jičíně či na Štramberku.
V jednotlivých obcích zajišťoval požadavky vrchnosti jmenovaný příp. volený
vrchnostenský úředník nazývaný fojt příp. rychtář. Měl i nižší soudní pravomoc.
Od vrchnosti dostával úkoly, dále vybíral a odváděl daně a poplatky od poddaných,
před ním se uzavíraly smlouvy. Jednou až třikrát ročně svolával obec k veřejnému
soudu, který řídil a mohl tak trestat např. pouty nebo kládou, šatlavou, pokutami,
příp. i pranýřem. Od robot byl osvobozen, měl různá privilegia, musel však vrchnosti
2x ročně platit určité poplatky. Fojt sídlil na fojtství neboli rychtě, v níž byla obvykle
i hospoda, kde se konávaly společenské akce. Dodnes se setkáváme s názvy jako
hostinec „Na fojtství“. O tom svědčí i zmínka v archiváliích, že závišický fojt byl
povinen v r. 1564 odebírat pivo z Příbora. Rychta v Závišicích byla na horním konci
obce v místech dnešního čp. 231 a měla od r. 1770 čp. 1. Hostinec tam byl i v 19.
století a přetrval i zánik fojtství a změnu majitelů bývalé rychty. Zrušen byl až při
rušení soukromých živností v r. 1953. Posledním hostinským byl p. Vladimír Friedl.
Původní fojtství se vztahovalo na obě části obce, i když lidé z Velkých Závišic
robotovali na statcích šostýnských (později hukvaldských) v okolí Kopřivnice, kde
byl dvůr, zatímco lidé z Malých Závišic robotovali na alodním statku nacházejícím se
na místě bývalé tvrze. Robotou byli povinni sedláci i chalupníci. Fojt byl osvobozen.
Fojtství v Závišicích se písemně datuje od r. 1382, a to jako dědičné a sídlilo na
pravé straně Sedlničky v místech dnešního čp. 231 na jižním konci obce.Existovalo
však už před tímto datem. Poněvadž původní listina se ztratila, byla vydána 14. března 1382 nová, a to na hradě Šostýně bratry Václavem a Bernardem z Vikštejna fojtovi Míčkovi a jeho dědicům a nástupcům.. V listině jsou vypsána hlavně fojtova privilegia (výsady). Mohl si ponechat např. třetinu soudních poplatků, dvě třetiny musel
odvést vrchnosti , mohl mít krčmu, mlýn, ševce, krejčího, pekaře, kováře a řezníka.
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Blahopřání jubilantům
Metoděj Lichnovský
Věra Najzarová

Marie Janková

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Zlatá svatba
V sobotu 25. července 2009 oslaví zlatou svatbu manželé
Jana a Václav Najzarovi.
Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let.

Klub důchodců
Přejeme příjemné léto všem důchodcům!

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat
v době letních prázdnin:
14. 7. 2009
4. 8. 2009
od 8.00 do 11.00 hodin.

Neděle - dny pracovního klidu
Vážení spoluobčané,
bývalo dobrým a určitě moudrým zvykem alespoň jeden den v týdnu si odpočinout
od běžných každodenních starostí. A teď si představte, že si v neděli po obědě uvaříte
kávu, ukrojíte koláč, usadíte se na zahradu a do té chvíle dobrý soused nastartuje
sekačku a hodinu s ní brázdí zahradu. Sousedské vztahy tak dostávají vážnou trhlinu.
Buďte proto ohleduplní ke svým spoluobčanům alespoň v neděli a nepoužívejte ani
jiná hlučná zařízení (pily apod.). A kdo nutně musí sekat trávu i v tento den, ať si
v sobotu naklepe starou dobrou kosu.
Aleš Kuběna
5
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Volby do Evropského parlamentu

Školní okénko

Volby do Evropského parlamentu
konané 5. a 6. června 2009
Výsledky hlasování v Závišicích
Politická strana

Počet hlasů

Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Volte Pravý Blok-www.cibulka.net
Česká strana národně socialistická
Evropská demokratická strana
Demokratická Strana Zelených
SDŽ-Strana důstojného života
Moravané
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
Komunistická strana Čech a Moravy
"STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ-VAŠE ALTERNATIVA"
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Balbínova poetická strana
Dělnická strana
NEZÁVISLÍ
Česká strana sociálně demokratická
(ostatní strany nezískaly žádný hlas)

57
3
94
16
3
2
3
2
5
1
3
15
1
2
5
2
2
2
68

Počet voličů, kteří hlasovali
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů

287
286
1

Počet voličů celkem
Počet voličů, kteří hlasovali
Volební účast

696
287
41,23%
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Mateřská škola
Dětský den jsme oslavili na divadelním představení v Rybí a pohárem na místním
bowlingu.
Na výlet jsme jeli na zámek Kunín, kde byl připraven pestrý program pro děti
s grilováním špekáčků – zámeckou hostinou. Taky my ve škole jsme si na druhý den
udělali velkou hostinu.
V neděli 7. 6. děti připravily program k vítání občánků, kterým potěšily přítomné.
V MŠ jsme pro předškoláky připravili slavnostní pasování předškoláčků na školáky.
Přišli se podívat i rodiče a některé babičky. Děti, které odcházejí do ZŠ mají také své
tablo, na které se můžete podívat na školní vývěsce u Jednoty. Pasovaní „školáci“
dostali dárečky z obecního úřadu a knihu pohádek.

Od 13. 7. do 21. 8. 2009 je MŠ Závišice uzavřena.
Prosíme Závišany, kteří pěstují okrasné dýně, aby na podzim
dle svých možností věnovali některé do MŠ. Děkujeme
Základní škola
V pondělí 1. června jely děti MŠ a ZŠ do Rybí, kde viděly ke Dni dětí dětskou operu
Červená Karkulka.
Ve středu 17. června děti ZŠ jely na školní výlet. Navštívily Liščí mlýn (Frenštát p/R.),
kde byly zasvěceny do tajů indiánského života. Celý výlet byl hrazen z výtěžku akcí
pořádaných školou.
V pátek 19. června jsme byli pozvaní do místní hasičské zbrojnice, kde děti byly seznámeny s vybavením hasičské zbrojnice, s prací hasičů, s úspěchy hasičského sboru a
projely se hasičským autem.
26. června bylo rozdáno vysvědčení za 2. pololetí. Po vysvědčení
byly děti pozvány panem starostou na sladký zmrzlinový pohár.
Čtyři žáci 4. ročníku ukončili docházku v naší škole a po prázdninách nastoupí do ZŠ v Kopřivnici.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají se sběrem starého papíru.
Peníze za odebraný sběr byly uloženy do pokladny rady školy.
Umístili jsme se v první desítce z cca 100 škol v Moravskoslezském kraji.
A nyní už prázdninový jede vlak, honem, honem, všichni nasedat.
Krásné prázdniny, hodně pohody, sluníčka a odpočinku vám přejí
paní učitelky MŠ a ZŠ a všichni zaměstnanci školy.
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