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C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 5. 8. 2009
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
300/2009 program 21. zasedání ZO

7-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
301/2009 návrhovou komisi 21. zasedání ZO ve složení: Vlastimil Hajda, Aleš Kuběna
6-0-1
302/2009 ověřovatele zápisu z 21. zasedání ZO: Hana Kuběnová, Michal Bortel
6-0-1
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
303/2009 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a předsedů komisí (výborů) o činnosti obce
7-0-0
schvaluje:
304/2009 rekonstrukci a zvýšení lávky pro pěší na „Horním konci“ včetně protipovodňových opatření ve výši do 110.000,- Kč
7-0-0

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-),
turistická známka-Závišice(30,-).

305/2009 a souhlasí se jmenovanou pracovní skupinou na podání a hodnocení nabídkového řízení na Územní plán Závišic ve složení A. Matzková, Z. Vajda
a ing. M.Kvitová a zároveň zastupitelstvo souhlasí s výsledkem výběrového
řízení, kdy pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo s vítězem
soutěže, jimž je Urbanistické středisko Ostrava, s hodnotou díla 285.600,-Kč
za I. etapu dle výběrového řízení a včetně II. etapy celkem za 309.400,-Kč
včetně DPH
7-0-0

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 9/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 8. 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
22.9.2009*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*

306/2009 jako zpracovatele žádosti o dotaci na Územní plán Závišic společnost
INNOVA Int. s.r.o. Ostrava, která předložila nabídku na zpracování žádosti
ve výši 8.990,-Kč + 3,99% odměny z celkové částky přijaté dotace,
v případě jejího získání a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo
se společností INNOVA a podání žádosti do 20. srpna 2009
7-0-0
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307/2009 přijetí dotace na likvidaci povodňových škod ve výši 40.000,- Kč, která
byla obci poskytnuta městem Ústí nad Orlicí
7-0-0
308/2009 přijetí dotace na likvidaci povodňových škod ve výši 80.000,- Kč, která
byla obci poskytnuta Moravskoslezským krajem
7-0-0
309/2009 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 15.000,-Kč
pro Charitu Kopřivnice
7-0-0
310/2009 úpravu rozpočtu obce Závišice č.1. na rok 2009 v předneseném znění
(viz příloha)
7-0-0
311/2009 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribuce a.s. a obcí Závišice na uložení kabelu NN do pozemku v majetku obce
a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění
(viz příloha)
6-0-1
312/2009 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
žadatelem Vodafone Czech republik a.s. Praha a obcí Závišice, která se týká
uložení přípojky NN do pozemku v majetku obce a pověřuje starostu obce
podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
313/2009 uzavření dohody mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice o úhradě neinvestičních výdajů na žáky základních škol, trvale žijících v Závišicích a navštěvujících základní školy zřizované městem Kopřivnice a pověřuje starostu
obce podepsáním této dohody v předneseném znění (viz příloha)
7-0-0
314/2009 přijetí dotace od společnosti MMKV s.r.o. Brno ve výši 10.000,-Kč,
na kulturní činnost „Klubu důchodců Závišice“
7-0-0
315/2009 investici ve výši do 30.000,- Kč na zakoupení součástí dětského hřiště
na pozemku obce za Pohostinstvím U Kremlu a zajištěním pověřuje starostu obce
7-0-0
…..…………………
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Připravujeme na říjen
V pátek 9. října 2009 se bude konat sběr nadměrného a nebezpečného odpadu.
Další informace v říjnovém zpravodaji.
2
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Blahopřání jubilantům
Marie Velčovská
Ludmila Jurečková
Růžena Maliňáková
Hedvika Hyvnarová

Anastazie Pustějovská
Jan Raška
Jiří Kuběna
Božena Hývnarová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Zlatá svatba

V sobotu 5. září 2009 oslaví zlatou svatbu manželé
Ludmila a Josef Kuběnovi.
Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let.

Klub důchodců
Další schůzka Klubu důchodců
se bude konat
ve středu 9. září 2009 v 17 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.
Účast nutná!

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat
v září:
8. 9. 2009
od 8.00 do 11.00 hodin.
10
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Klub důchodců Závišice a Kulturní komise při ObÚ Závišice
pořádají v pátek 18. září 2009
v sále Pohostinství U Kremlu:
v 17.00 hodin koncert
DECHOVÉ HUDBY

JAVOŘINKA
- jako host vystoupí vypravěč a bavič Franta Uher z Lanžhota.

Po změnách způsobených okupací v roce 1938 se po 1. září 1939 znovu radikálně změnil život občanů. Nikdo netušil, co bude s námi Čechy dál. Rozhlas vysílal po
kapitulaci Polska vítězné nacistické pochody a český člověk zatínal zuby. Chyběly
pravdivé informace. Tu se začalo proslýchat, že na krátkých vlnách lze zachytit české
vysílání z Londýna (zahájil ho Jan Masaryk). Němci na to reagovali odebíráním rozhlasových přijímačů (pak je zase vrátili), a hlavně za poslech tohoto vysílání hrozili
nejtvrdšími tresty (vězení, koncentrační tábor i popravy). Přesto se poslouchal. Český
národ čekaly další velmi těžké zkoušky.
Mgr. Lubomír Busek

Po koncertě bude následovat

JIŘINKOVÁ ZÁBAVA
- k tanci a poslechu zahraje JAVOŘINKA
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 50 Kč.

Ze vzpomínek na válku

Těšíme se na Vaši účast!

BOMBY NA ZÁVIŠICE
V létě 1944 přelétávaly nad námi velké svazy amerických bombardérů, doprovázených stíhačkami, aby bombardovala slezskou průmyslovou oblast. Pamatuji si
celou oblohu pokrytou kondenzačními stopami. V Tatře byl vždy vyhlášen letecký poplach.Všichni se rozutekli a ten den bylo po práci. Hasiči vyjeli až k lesu Cihelňáku
na Zavišických pasekách.
29.srpna byl vyhlášen alarm v 10.30. Můj otec přijel domů do Zavišic na kole a hned si vzal foťák. Celý kráj byl plný ohromného hluku.Od Ostravy bylo slyšet
protiletadlovou dělostřelbu. Formáce letadel byly po 18 strojích. Kolem stříbrné stíhačky. Všichni stáli před domem a slédovali divadlo.
Najednou bylo slyšet strašlivě zlověstný pronikavý hvizd. Sílil a tu se ozvaly jakoby dva ve zlomku vteřiny za sebou mohutné výbuchy, až se třásla okna a prach
se sypal zpod střechy. Nad Pasekámi se vyvalil sloup černého dymu. Všichni tam běželi a někteří už si nesli kousky ještě horké oceli. Kráterů bylo pět. Dva na poli, patřící
domku č.36, dva na poli v majetku č. 135 a jedna bomba dopadla až u lesa, asi 80 m
od domku p. Hývnara, blízko tatrovackých hasičů. Byly až 4 m hluboké, různě velké,
o průměru 6 až 10 m.
Domněnka je, že poškozený letoun odhodil bomby, aby si odlehčil.
Zdroj: zápis mého otce.
Jan Váňa
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Historie obce

STALO SE PŘED 70 LETY

Poznávací zájezd

3. část

V srpnu roku 1939 byl náš kraj již více než 10 měsíců pod nacistickou nadvládou. Lidé si už zvykli chodit a jezdit vpravo i na své takřka bezprávné postavení
v cizím státě. Zemědělci už dobře věděli, že když nebudou mít povozy označené tabulkou se jménem a adresou či za šera osvětlené petrolejkou, hrozí jim mastná pokuta. Život byl těžký, avšak měl být ještě těžší. Objektivních informací o dění ve světě
bylo málo, německý a protektorátní rozhlas vysílal jen zkreslené zprávy, v nichž velebil nacistické pořádky a totéž bylo obsahem tisku, který se k nám z protektorátu
někdy dostal.
Koncem srpna přijelo do obce německé vojsko (Wehrmacht) – tankové a automobilní oddíly. Vojáci zaplavili celou obec, byli mladí, veselí a čekali několik dní na
další rozkazy. Jednalo se o lehké tanky a nákladní automobily, jimiž obsadili volná
prostranství (např. vedle kostela), vozidla též stála na cestě od hasičské zbrojnice ke
kostelu a dále. Vojáci byli ubytováni po stodolách a ve škole. Živili se konzervami.
Jednoho dne těsně před 1. zářím bylo už odpoledne rušno, posádky připravovaly vozidla na cestu. Po 10 hodině večerní začali odjíždět směrem na Borovec. Bylo jasné,
že se něco děje, že to nebylo jen nějaké cvičení.
1.září 1939 jsme se z německých zpráv dověděli, že Německo je ve válečném
stavu s Polskem. Lidé strnuli. Věděli, že jenom válka může Hitlerovy plány překazit,
přesto však v duchu stále doufali, že se to přece jenom bez ní obejde a republika bude
obnovena. 3.září vypověděla Německu válku Velká Británie a tentýž den i Francie.
Postupně se přidávaly do protiněmecké fronty další státy: Austrálie, Indie, Nový
Zéland atd. Začala druhá světová válka. Na stranu Německa se přidala Itálie a fašistické režimy v Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku a Španělsku. 6.října 1939 Polsko
kapitulovalo. Další válečné události se už datují rokem 1940.
Na území Německa (včetně okupovaných území-tedy včetně naší obce) i Protektorátu začala postupně platit válečná opatření týkající se zásobování potravinami,
textilem a dalším zbožím.Nastupuje přídělové hospodářství s omezením (potravinové
lístky-skončily až 8 let po válce r.1953, pak šatenky-bodové poukazy na textilní zboží, tabačenky). Obuv byla jen na zvláštní poukaz.
Obyvatelé byli připravováni na civilní protiletadlovou ochranu:
každý domek musel mít určené prostory pro protiletecký kryt
s vybavením (písek, lopaty, krumpáč atd.) a pořízeno zatemnění
všech oken. To za tmy kontrolovaly německé četnické hlídky.
Při nedostatcích byl domek označen nápisem Dieses Haus ist
schlecht verdunkelt! (Tento dům je špatně zatemněn!) Pro majitele to znamenalo přinejmenším pokutu. Z občanů byla tvořena
záchranná družstva pod hasičským vedením pro zásah v případě
náletu.Obec byla pro tento účel rozdělena na 12 okrsků. Bylo
toho hodně, nač si museli občané zvykat v důsledku válečné situZatemni ! Nepřítel
ace. Nejhorší byl stálý strach z gestapa a z nedostatku potravin.
vidí tvé světlo.
8

Obec Závišice pořádá pro své občany zájezd,
který se bude konat v sobotu 19. září 2009.
Odjezd v 7.00 hodin od obecního úřadu.
Program:
Mladečské jeskyně
Jiříkov - dřevěný betlém se sochami v životní velikosti
Rýmařov - společný oběd
Hrad Sovinec - prohlídka, celodenní historická akce
(např. středověký jarmark)
Cena zájezdu: 380,-Kč (doprava, vstupné, oběd)
Zájemci hlaste se na obecním úřadě do 14. září.

Branný závod
Komise pro prevenci kriminality
a Kulturní komise při ObÚ Závišice pořádají
v sobotu 26. září 2009

VII. ročník branného závodu.
Prezentace: ve 14.00 hodin
na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce.
Doprovodný program - vystoupení sokolníků.
Párky na opékání pro děti zdarma.
Zveme všechny děti i rodiče!

Připravujeme na říjen
KDU-ČSL v Závišicích pořádá

Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn
v neděli 11. října 2009.
Odjezd autobusu:
6.30 hod. autobusová zastávka Závišice -„Palička“,
dále u kostela v Závišicích
a u Fojtství v Rybí.
Cena zájezdu: 150 Kč
Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Šimíčkové
5

Zpravodaj/ září 2009

Zpravodaj /září 2009

Poděkování

Cvičení jógy

DOŽÍNKY - KROJE
Děkuji všem dětem i rodičům, kteří si přišli půjčit kroje a podpořili tím moje úsilí,
aby naše DOŽÍNKY byly takové, jaké mají být - KRÁSNÉ.
V krojích se nás sešlo 59. Nachystáno bylo 80 krojů, v zásobě bylo ještě dost
nenažehlených.
DĚKOVNÁ MŠE
Poděkování chci vyslovit také těm, kteří se postarali o krásnou výzdobu v našem
kostele, o nachystání darů úrody, dětem v krojích, zkrátka všem, kteří se podíleli
na tom, aby se v neděli po DOŽÍNKÁCH uskutečnila DĚKOVNÁ MŠE za úrodu.
Hajdová Jaromíra

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Informace v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
které se budou konat
v pátek 9. října 2009 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2009 od 8.00 do 14.00 hodin:
- volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a nebude moci nebo
nehodlá volit ve svém volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského průkazu buď osobně na ObÚ Závišice do 7. října (16 hod.) nebo písemným
podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným ObÚ Závišice nejpozději
do 2. října.
Voličský průkaz opravňuje hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky nebo při krátkodobém pobytu v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku
při zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí, s výjimkou
konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
Obecní úřad pak nejdříve 24. září 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 na jím uvedenou adresu
- volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, ObÚ 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 zvláštního seznamu voličů obecní úřad, 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 2. října předá údaje k zapsání konkrétnímu obecnímu úřadu.
6

je systematický program cvičení, který pomáhá:
♦
ochránit a upevnit zdraví
♦
rozvíjet tvořivost, radost ze života
♦
předcházet nemocem
♦
překonávat špatné zlozvyky
♦
rozvíjet osobnost
♦
dosáhnout harmonii, vnitřní vyváženost
Žít šťastně a v souladu sám se sebou a se svým okolím je přáním každého člověka.
Toho můžeme dosáhnout harmonizací, těla, mysli a duše.
A jednou z cest je Jóga v denním životě.
Jóga Kopřivnice Vás srdečně zve na zahájení pravidelného cvičení Jógy, které se
uskuteční od 1. září 2009 od 17.00 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále v Závišicích.
Dotazy na tel.č. 556 856 112 (12.00 - 16.00 hod.) - p. Josef Bortel, Závišice 48.
Těšíme se na Vás.

Jazykové kurzy
Vzdělávání - ZEMAN ART s.r.o.
pořádá kurzy angličtiny, které začínají od 15. září 2009 v Základní škole Závišice
a to 1x týdně 2 vyučovací hodiny:
Úterý 18.30 - 20.00 hod. začátečníci
Čtvrtek 18.30 - 20.00 hod. mírně pokročilí
Středa 18.30 - 20.00 hod. středně pokročilí
Kurz je celoroční tj. 34 týdnů, platba je pololetní 2.450 Kč/pololetí.
V případě zájmu bude probíhat i kurz ruštiny.
Pro bližší informace volejte 731 609 017.
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