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Obec Závišice, SDH Závišice
a KDU-ČSL Závišice pořádají

XX.
OBECNÍ DOŽÍNKY
v sobotu 14. srpna 2010
- od 15 hodin průvod od hasičské zbrojnice,
následuje zábavný program na zahradě Pohostinství U Kremlu.
K tanci a poslechu zahraje dechová hudba STRAŇANKA
a cimbálová muzika KUNOVJAN z Uherského hradiště.
Odpoledne bude zpestřeno ukázkami judistů, hasičů
a tanečními vystoupeními v moderním stylu.
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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad - 2. pololetí 2010
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na 2. pololetí roku 2010, aby tak učinili do 11. 8. 2010 na obecním úřadě v úřední dny.
Poplatek ve výši 230,-Kč za osobu/pololetí byl splatný 31. 7. 2010.
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obecní úřad zvýšit
až na trojnásobek (dle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2009, čl. 7, odst.1).

Poplatek ze psů
Upozorňujeme na povinnost držitele psa oznámit obecnímu úřadu do 15 dnů:
- vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení
psa staršího
- zánik poplatkové povinnosti, např. úhyn psa, jeho darování nebo prodej

Rekonstrukce mostu u Bajerů - rozcestí Rybí-Štramberk-Závišice
Doprovodný program:
atrakce pro děti i dospělé, chutné občerstvení, bohatá tombola
slosovatelné vstupné 60,- Kč
Připravena bude VÝSTAVA MYSLIVECKÝCH TROFEJÍ
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
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Již dlouhou dobu je plánována rekonstrukce mostu
u Bajerů.
Po mnoha jednáních a několika povodních se hnuly ledy
a ještě v letošním roce bude tento most demolován a místo
něj bude postaven most nový. Stavba bude zahájena v pondělí 9. srpna a je plánována na 16 týdnů.
Po celou dobu bude úplná uzavírka silnice Závišice - Rybí (zákaz vjezdu v obou
směrech) a objížďka povede přes Štramberk. Občané obce bydlící poblíž této uzavírky, kteří musí jezdit ve směru do Rybí a zpět, si mohou vyzvednout na Obecním úřadě Závišice povolení vjezdu, které v případě policejní kontroly předloží. V opačném
případě se vystavují možnosti pokutování.
Věříme, že budete po dobu výstavby trpěliví a shovívaví a že most bude sloužit
svému účelu co možná nejdříve.
Zdeněk Vajda
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Kandidátní listiny pro volby
do Zastupitelstva obce Závišice

Josef Šimíček, radní.
Florián Benisch, radní; Josef Lichnovský, výbor; Jan Hyvnar, Tomáš Raška, František Váňa, Jan Lošák, Jan Marek, Josef Burda, výboři.

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat ve dnech 15. a 16. října 2010.
Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva obce Závišice podávají volební strany
Městskému úřadu Kopřivnice (registrační úřad) do 10. 8. 2010 do 16.00 hodin.
Na kandidátní listině může být uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů
volených do příslušného zastupitelstva obce.
Pro volební období 2010-2014 se bude volit 9 členů Zastupitelstva obce Závišice
(tj. stejný počet jako v končícím volebním období).
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Potřebný počet podpisů na peticích pro obec Závišice:
Pro nezávislé kandidáty Pro sdružení nezávislých kandidátů
37

64

Ve dnech 15. a 16. října v Závišicích proběhnou i volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR.
Bližší informace na internetových stránkách Ministerstva vnitra
http://www.mvcr.cz/volby.aspx

Výzva ke zpracování kůrovcového dříví
Vlastníci lesů v katastru obce Závišice jsou povinni odstraňovat ze svých lesů
napadené dříví, tak aby nedocházelo k dalšímu šíření nákazy.
Vlastník lesa je povinen podle §32 lesního zákona provádět taková opatření, aby se
předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména zajišťovat
a evidovat výskyt škodlivých činitelů a jimi působených poškození pro pozdější průkaznost provedených opatření; při zvýšeném výskytu neprodleně informovat orgán
státní správy lesů a provést nezbytná opatření. Dále je vlastník lesa povinen preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých činitelů.
Ochranu lesa dále upravuje vyhláška Ministerstva Zemědělství číslo 101/1996 Sb.,
kterou se stanoví podrobnosti o opatření při ochraně lesa.
Vlastník lesa je povinen včas odstraňovat napadené stromy a ošetřovat porosty tak,
aby zabránil šíření hmyzích škůdců (feromonové lapače v počtech dle vyhlášky atd.).
Jestliže vlastník lesa nebude postupovat v souladu s obecně závaznými předpisy,
vystavuje se možnosti sankce.
Zdeněk Vajda
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Tento protokol představenstva obce Závišické doprovodil farní úřad ve Štramberku
dopisem č.60 ze dne 25.2.1871:
1./ Jmenovaný filiální kostel dle nejnovějšího obhlédnutí a prozkoumání hrozí sesutím; nevyhnutelně tedy buďto musí býti uzavřen co nebezpečím hrozící, všeliké se
v něm nacházející nářadí, nádoby, roucha atd. odstraněny aneb bez prodlení k opravě
jeho přikročeno býti musí.
2./ Tento fil. kostel jest více než půl hodiny cesty od obce Závěšické vzdálen, zimního času farníkům téměř nepřístupný, takže se v něm zimního času služby Boží neodbývají, poněvadž i farníci z obce Závěšické raději po tvrdé cestě delší váží vzdálenost
do Štramberka, než přes pole ve sněhu do fil. kostela se broditi; též i Štramberským
obyvatelům přichází to velmi odporné přes pole téměř půl hodiny v nepříznivém počasí jíti na služby Boží do filiálního, v poli o samotě stojícího kostela, a v obci farní
chrám svůj Páně prázdným viděti.
Dokud obce Libhošť, Rybí, Ženklava patřily k farnosti štramberské, byl kostelíček
u sv. Kateřiny ovšem jako ve středu přifařených těchto obcí. Nyní však, an výše jmenované obce mají svou vlastní duchovní správu, jest to docela nepříjemné, by obyvatelé města Štramberka vycházeli dle starobylého obyčeje každou 4. neděli na velké služby Boží k sv. Kateřině do pole.
Závěšičtí farníci taktéž – an farní kostel ve Štramberku prázdným zůstane. Bylo by
zajisté přiměřenější a pro duchovní správu a prospěch farníků užitečnější, by farní nedělní bohoslužby v těchto zvláštních , snad v celé diecesi jediných poměrech – jedině
ve farním kostele se odbývaly, což jest přáním samých občanů Závěšických, jak vysvítá z přiloženého protokolu.
(Pokračování příště)

Informace z knihovny
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v srpnu otevřena pouze:
v pondělí 9. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat:
7. 9. 2010.
Od 9. 8. do 20. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená.
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska
(pokračování z minulého zpravodaje)

IV.
1./ Obec závěšická až tuze chudobná jest, že docela žádných příjmů, pražádných
užitků se žádné strany se nenaskytuje, takže žádné zásoby v obecní kase nepozůstávají,
naprotiv tomu těchto, kteří živnost mají, jen 13 gruntovníkův, 6 půlgruntovníkův čili
zahradníkův, 18 čtvrtníkův čili chalupníkův jest.
Ostatně 78 domkářů, kteřížto jen z ruk nádenické
práce svou živnost vyhledávati musejí, takže sotva
manžel s manželkou se svými dětmi vyživiti se mohou.
2./ Též příčina toho, že tento filiální kostel od obce Závěšické velmi vzdálen a mimo toho docela žádné cesty k tomuto filiálnímu kostelu neb hřbitovu
A
není , obzvláště zimního času, když který oud obce
zemře, takže pro veliké sněhy jsme nuceni cestu až
k Štramberku a pak opět teprv od Štramberka vedoucí cestu až na hřbitov tato mrtvá těla k pohřbu doprovoditi.
1
3./ Kdyby ale od slavné komise rozhodnuto bylo
tento filiální kostel opraviti, však ale velké výlohy by
reparatura vyžadovala, ku které by obyvatelé obce
Závěšické potahováni býti měli, podle vyjádření 85
občanů : nežli by měli veliký náklad spláceti na tak
vzdálený, ano rozbouraný, obci neprospěšný chrám
Páně, že mnohem s větší ochotností tento tento náVlevo je sever, světlá plocha uproklad obětovati hodlají k stavbě nového kostela v obci střed (1) je rybník. Vlevo je červená
Závěšické.
skvrna, to byla valcha, pod ní je
Nyní obracím se k prosbě a žádáme nejd. k.a Mi- Sedlnička. Ještě více vlevo je vyústění
lost, by pro stavbu v obci Závěšické nového kostela Bělského potoka do Sedlničky. Čára
nahoře (A) je cesta do Štramberka s
zastání úřadu jakožto patron na vzití, povolení k ro- mostkem přes Běl. potok. Okolo
zebrání filiálního kostela, k odebrání zvonů a co se Sedlničky chodili ze Závišic do kostedo nového kostela upotřebiti může, uschovati a opět la sv. Kateřiny.
do nového kostela převésti a co možného buďto
k nové stavbě potřebného dřeva aneb skrz jakoukoliv věc k pomoci přispěti.
Tím podobně žádáme sl. vrchnost Tereziánskou, by k tomu všemu jakožto patron
filiálního kostela povolení uděliti ráčila, a cožkoliv by na reparaturu filiálního kostela
přispívati měla, toto k pomoci pro stavbu nového kostela obětovati hodlala. Touto nadějí se kojíme, že nám své pomoci odpírati nebude, začkoliv uctivě žádáme.
V Závěšicích dne 25. ledna 1871.
L.S.
Josef Váňa, burmistr
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Blahopřání jubilantům
Jaroslava Jadrníčková
Marie Tomšíková
Klement Kudlička

Radomil Michálek
Drahomíra Lošáková

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Kroje na DOŽÍNKY
Kroje na DOŽÍNKY se začnou půjčovat od 2. 8. 2010, nejraději po telefonické domluvě. Krojů je jako vždy dostatek, jen prosím o včasné vyzvedávání, abych měla
místo na další. Nenechávejte nic na poslední chvíli. Tel.: 556 856 020, 725 589 089.
Hajdová Jaromíra, Závišice 111
Poznámka pro ty, co si ještě nic nepůjčovali.
Kroje jsou nažehlené, vracejí se bez praní, to všechno si dělám sama.

Dožínkové koláče
Prosíme občany, kteří chtějí materiálně přispět na DOŽÍNKOVÉ KOLÁČE,
aby vejce, sušené jablka a hrušky odevzdali do 11.8.2010 u p. Jiřího Kuběny č.p.162.
Děkujeme za jakékoliv množství.

Pozvánky
Český svaz chovatelů poštovních holubů Závišice
Vás zve na

PŘÁTELSKÉ HOLUBÁŘSKÉ ODPOLEDNE
v sobotu 7. srpna od 16 hodin
za budovou obecního úřadu.

V neděli 8. srpna ve 14.30 hodin se bude konat

POBOŽNOST U KAPLIČKY
V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH.
Po obřadu je připraveno posezení při dechové hudbě ZÁVIŠANKA.
Občerstvení zajištěno
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Protipovodňová opatření

Skautský oddíl Minehawa
Tábor v Lesní říši

Zveřejňujeme dopis z Povodí Odry. Jedná se o odpovědi na dotazy starosty obce,
které se týkají protipovodňových opatření na toku Sedlnice.

Letošní tábor se nám velice vydařil a po celou dobu jsme měli hezké počasí.
Uskutečnil se od 7. – 16. července.
Letošní celotáborová hra byla na téma Lesní říše. Děti měly za úkol pomoci strážkyním Lesní říše od temných stínů, a to tak, že získávaly jednotlivé amulety pro každou
ze strážkyň.
Na začátku tábora jsme si vlastnoručně vyrobily vázanou stavbu. Byla to houpačka,
kterou si mohl každý z nás pořádně užít. Dále jsme si zahráli spoustu nových her,
osvěžili jsme se na vodní skluzavce, hráli vodní války, atd. Skautky výborně zvládly
13kilometrový noční pochod na hrad Lukov.
Fotografie si můžete prohlédnout na internetových stránkách
http://www.minehawa.skauting.cz/fotky/tabor2010/

Prodejna Jednota
Prodejna Jednota Závišice hledá prodavačku
na zkrácený pracovní úvazek.
Informace v prodejně.
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