Zpravodaj/září 2010

Zpravodaj /září 2010

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / Z Á Ř Í

2 0 1 0 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
XX. OBECNÍ DOŽÍNKY
Již od roku 1990 se v Závišicích konají „OBECNÍ DOŽÍNKY“.
Ty letošní se konaly 14. srpna. Nechybělo tradiční účinkování dechové hudby
STRAŇANKA, tentokrát obohaceno uvedením nové skladby „Do Závišic“. K dobré
náladě přispěla i cimbálová muzika KUNOVJAN. Tradiční program s ukázkami judistů a hasičů doplnilo vystoupení tanečního souboru z Rožnova p/R. pod vedením
Eriky Černé. Na návštěvníky čekala vyzdobená zahrada za Pohostinstvím U Kremlu
s dožínkovým věncem nad pódiem, koláče, kolo štěstí, atrakce pro děti, občerstvení,
tombola. V zasedací místnosti obecního úřadu si mohli prohlédnout „Výstavu mysliveckých trofejí“.
Akce se vydařila a to i díky příznivému počasí.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci průběhu „XX. OBECNÍCH
DOŽÍNEK“, účinkujícím za jejich vystoupení a všem, kteří přispěli finančními prostředky nebo věnovali ceny do tomboly.
Zdeněk Vajda

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 9/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 9. 2010, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.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
22.9.2010*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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Troška informací o krojích
Naše „XX. OBECNÍ DOŽÍNKY“ jsou za námi.
Kroje byly nachystány v dostatečném množství. Jenom Lidka Bajerová z Pasek odvážela od nás 14 krojů pro ty, co měli práci okolo koní, kočárů. Z toho byly i některé
dívčí. U nás doma se strojilo do krojů 9 osob včetně dětí.
Dětí v krojích bylo 40, dospělých 20. Ještě dost krojů zůstalo nachystaných doma,
škoda, snad příště přijdou i další.
Děkuji všem, kteří přišli a nestyděli se jít v krojích.
Též je třeba poděkovat Bajerům. Bez nich a koní, kočárů by to nebylo to pravé.
Já vím, co je kolem toho práce a starostí.
Že se odedávna děkovalo za úrodu, tak také u nás v neděli po Dožínkách se sloužila v našem kostele DĚKOVNÁ MŠE za úrodu. Děti v krojích přinášely k oltáři
dary zahrad a polí. Krásně vyzdobený kostel s dožínkovým věncem umocňoval atmosféru.
Děkuji všem, kteří se o tuto nádheru postarali. Dík patří i O. Rafaelovi za úžasnou
mši svatou.
S křesťanským „PÁN BŮH ZAPLAŤ“
Jaromíra Hajdová

Když jmění v roce 1908 dostoupilo 15.155 K, bylo usneseno zakoupit stavební
místo. Stalo se tak v r.1909, kdy od dědiců zemřelého nadučitele Josefa Pavelky bylo
za 1.000 K, což byla relativně nízká cena, zakoupeno stavební místo vedle školy.
Nutno podotknout, že navržených míst bylo několik: zahrada naproti školy, prostor
mezi čp.118 a 107 (zdarma ho nabídl prof. Váňa z čp. 2 za předpokladu, že se tam
kostel skutečně postaví).
V r.1910, kdy jmění Jednoty činilo 16.628 K a Jednota už měla zakoupené stavební místo, bylo činěny přípravy ke stavbě. Pro další navýšení financí byly rozesílány
prosebné dopisy dobrodincům, ale ani to nestačilo k zahájení stavby. Obecní výbor
proto rozhodl vybírat zvláštní příplatek k přímým daním ve výši 100%, avšak to
vzbudilo pohoršení u značné části občanů. I za této situace byly učiněny některé přípravné práce. Na zahradě hostinského Josef Kremla bylo během dvou let zhotoveno
a vypáleno asi 100.000 cihel, na stavební místo navezeno asi 150 fůr říčního štěrku
ze Sedlničky a tesalo se dřevo darované místními občany. Začalo se jednat s firmami
o vypracování plánů. Poněvadž vznikly v obci určité názorové nesrovnalosti a hrozilo zpomalení až pozastavení stavebního úsilí, obrátil se obecní výbor na tehdejšího
poslance Dr. Stojana (ThDr. Cyril Stojan /*1851/ studoval na gymnáziu v Příboře
a působil tam 11 let jako kněz /1876-1887/).
Znal dobře Příbor a okolní obce. V letech 1908-1917 byl proboštem v Kroměříži.
V r.1897 byl zvolen říšským poslancem. V r.1921 se stal olomouckým arcibiskupem.
Zemřel v r.1923. Dopis zněl:
(Pokračování příště)

Skautský oddíl Minehawa

SKAUTSKÁ

ZAHAJOVAČKA

Chceš se setkat:
Kdo nic nezkusí, nic nezaži
neza ije…
je…

Branný závod
Komise pro prevenci kriminality
a Kulturní komise obce Závišice pořádají
v sobotu 18. září 2010

VIII. ročník branného závodu.
Prezentace: ve 14.00 hodin
na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce.
Doprovodný program.
Párky na opékání pro děti zdarma.
Zveme všechny děti i rodiče!
2

•
•
•
•
•

S novými kamarády
Se spoustou nových her
Se znalostmi, které ti usnadní život
Se zábavou, jakou si ještě nepoznala
S dobrodružstvím a nezapomenutelnými zážitky

Zveme všechny dívky ve věku 6 – 12 let
na 1. schůzku (Zahajovačku), která se bude konat
v pátek 3. září. Nezapomeň vzít kámošku a přijít
v 15 hodin před obecní úřad v Závišicích.
Těšíme se na tebe i tvoje kámošky
Skautský oddíl Minehawa
Chceš o nás vědět něco víc?

www.minehawa.skauting.cz
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Z hlediska příprav vybudování kostela v Závišicích byl velmi významný rok 1898.
Během roku se sešli někteří občané požívající v obci vážnosti, aby ve shodě s farním
úřadem ve Štramberku začali řešit dávné přání občanů: postavení kostela a hřbitova
v obci. Bylo nutno za tím účelem založit spolek, proto připravili 3.dubna 1898 jeho
stanovy a nechali je potvrdit místodržitelstvím v Brně, což se stalo 13.listopadu 1898.
Podepsali je: P. Josef Nehudek, farář ve Štramberku, P.Pavel Kvasnička, kaplan tamtéž, Jan Pustějovský, starosta obce, Jan Kuběna, kostelník a radní, Josef Macháček,
obchodník.

VI.
Do konce roku 1898 chybělo 5 dnů, kdy na svátek sv. Štěpána se schází v místní
škole schůze občanů, aby připravila založení „Jednoty pro zaopatření jmění na vystavění kaple v Závišicích“ (Kostelní jednota). Současně šlo i o zřízení hřbitova. Schůze
byla veřejná, účast byla veliká. Za členy Jednoty se přihlásilo 136 občanů, byly schváleny stanovy a současna zvolen první výbor. Financování mělo být zajištěno měsíčními
příspěvky a sbírkami. Členy výboru se stali:
Předseda Josef Nehudek, farář ve Štramberku, místopředseda Jan Pustějovský, starosta obce, jednatel P.Pavel Kvasnička, kaplan ve Štramberku, členy výboru se stali
Josef Michálek, rolník, čp. 24, Josef Lichnovský, rolník, čp.128, Josef Macháček, obchodník čp.131, Jan Hanzelka, rolník čp.54, Jan Macháček, rolník čp. 30, Jan Kuběna,
domkář čp. 9, Jan Michálek, rolník čp. 36, Jan Hyvnar *), rolník čp. 56, Josef Macháček, domkář, čp. 37, Ferdinand Lošák, krejčí a obecní písař, čp.11. Za náhradníky byli
zvoleni Vincenc Šimíček, obuvník, čp. 129, Jan Lichnovský, rolník čp. 127 a Josef
Havrlant , rolník, čp. 59.
*) Jan Hyvnar starší
Opatřování finančních prostředků, přípravy na stavbu.
Výbor si byl vědom na základě poučení z let 1868-1872,
že limitujícím faktorem pro postavení kostela je dostatek finančních prostředků. V roce 1899 činilo jmění Jednoty 340
zlatých, v roce 1900 pak 464 zlaté.( V letech 1858-1892 platily
zlaté /zlatky/, od r.1892 pak koruny. Na zlatky a krejcary se
počítalo ještě řadu let po r.1892). Aby příspěvky rychleji přibývaly, bylo v r.1901 rozhodnuto vyslat po Moravě sběratele.
Pořádání sbírek po 8 okresech na Moravě aktivizoval nový
štramberský farář P. Antonín Pavlík. Jako sběratelé byli vysláni Josef Šindler čp.120, Jan Kuběna čp. 9, Josef Michálek
čp.35, Jan Špaček čp. 37, Josef Michálek čp.24, Josef Kuběna
čp.55, Jindřich Petr čp.125. Vybralo se asi 4.000 korun, z toho
přes 1.000 K v okrese Nový Jičín. Předpokládalo se však, že
sbírky vynesou mnohem více, aby bylo možno zahájit stavbu.
Prof. Váňa z čp. 2
Přicházely i dary z pozůstalosti a sbíralo se při různých příležitostech.
12

Pozvánka na zájezd
Obec Závišice pořádá v pátek 17. září 2010
zájezd za krásami naší vlasti do Olomouckého kraje.
Odjezd: v 7.30 hod. od obecního úřadu
Cena zájezdu: 400,- Kč/osoba (doprava, vstupy, exkurze v pivovaru
s velkou ochutnávkou a společná večeře).
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 13. září.

První cíl:
Zámek Náměšť na Hané
Třetí cíl:
Pivovar Litovel
s velkou ochutnávkou
Druhý cíl:
Javoříčské jeskyně
Čtvrtý cíl:
společná večeře v restauraci
Na Scestí

Jazykové kurzy
Vzdělávání - ZEMAN ART s.r.o.
pořádá i letos odpolední kurzy angličtiny,
které začínají od 21. září 2010 v Základní škole Závišice
a to 1x týdně 2 vyučovací hodiny:
Úterý 18.30 - 20.00 hod. začátečníci
Čtvrtek 18.30 - 20.00 hod. středně pokročilí
Kurz je celoroční tj. 34 týdnů, platba je pololetní 2.550 Kč/pololetí.
Pro bližší informace volejte 731 609 017.
3
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Blahopřání jubilantům
Anastazie Pustějovská
Jiří Kuběna
Emil Lichnovský
Božena Hývnarová

Ludmila Váňová
Ludmila Jurečková
Hedvika Hyvnarová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Zlatá svatba
V pátek 20. srpna 2010 oslavili zlatou svatbu manželé
Jaroslava a Alois Michálkovi.
Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let.

Klub důchodců
V úterý 7. září 2010 od 17 hodin
se bude konat v zasedací místnosti ObÚ
pravidelná schůzka Klubu důchodců.
Zveme všechny členy,
účast nutná!
Klub důchodců
pořádá v sobotu 18. září 2010
v sále Pohostinství U Kremlu

JIŘINKOVOU ZÁBAVU
Začátek: v 17 hodin
Hudba: František Černoch
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme nejen členy Klubu důchodců!

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat:
7. 9. 2010
5. 10. 2010.
4

Historie obce - z archivu Lubomíra Buska
(pokračování z minulého zpravodaje)

V.
A „úřadovalo“ se už třetím rokem. Na tento přípis dal Ordinariát odpověď:
Nežli Váš opětovný přípis bude předložen J.Arc.Milosti, žádá se opětovně splniti
Jeho žádost ze dne 28.12.1870 č.8643: předložte plány nového kostela.
Dne 8.3.1871. Čj.: 1774
Fr. Heidenreich
Žádané plány nového kostela v Závišicích zaslal farní úřad ve Štramberku dne
1.10.1871 čj.136.
Plány kostela zaslala konsistoř arcib. staveb.ředitelství k přezkoumání. Odpověď
dána 17.10.1871:
Rozloha kostela počítá s 360 lidmi. Jelikož není udán počet obyvatelstva a průměrný
přírůstek obyvatel za 10 let posledních, nelze říci, zda kostel bude v budoucnosti dostatečně veliký.
Jsou tu dále nedostatky v síle zdiva, zajištění klenby,
není udáno, jak jest obec finančně na stavbu připravena,
proto nelze stanoviti, jakých materiálů jest použíti. Proto
jest třeba rysy přepracovati a návrh doplniti žádanými
údaji.
Konsistoř informovala farní úřad přípisem ze dne
25.10.1871 č.7229.
Farář Vysloužil postoupil přípis obci Závěšické
se žádostí, aby se vyjádřila:
a/ zda dá plány opraviti
b/ jaké má finanční prostředky na stavbu.
Čas běžel dál a v kalendáři byl patrný rok 1872.
Po velikém otálení dostal farář na opětovné urgence ústní
odpověď, kterou dne 10. 1. 1872 sdělil konsistoři: kostelní hospodáři sdělili, že obec nemá fondu na postavení
kostela nového; věřící sami upsali na podílech pouze
Interier kostela sv. Kateřiny
100 zl. Proto nutno zatím od stavby upustiti.
Poněvadž nebylo možno počítat s finančním přispěním odjinud, skončila tím
bez výsledku první fáze snahy obce Závišic (tehdy Závěšic) o postavení kostela v obci.
25 letý odklad a čekání
Druhá fáze snahy o postavení kostela v obci se datuje rokem 1898, kdy na svátek
sv.Štěpána po křesťanském cvičení se ve 3. třídě zdejší školy konala valná hromada
„Jednoty pro zaopatření jmění a vystavění kaple v Závišicích“. Zájem byl veliký. Třída
byla nabita účastníky a ti, kteří přišli později museli státi na schodech.
Tato druhá fáze trvala až do roku 1935, kdy byla stavba kostela dokončena a mohl
být slavnostně vysvěcen. Třeba ještě dodat, že již před 1.světovou válkou při přípravách stavby kostela bylo uvažováno i o vybudování místního hřbitova. Ten byl dokončen a vysvěcen o rok dříve než kostel, a to v r.1934.
11
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Cvičení jógy

Volby do Zastupitelstva obce Závišice konané 15. a 16. října 2010
Kandidáti:
Občanská demokratická strana
vylosované číslo: 1
1.

Hana Kuběnová

48 let

plánovačka

2.

Ladislav Lípový

37 let

konstruktér

3.

Michal Bortel

33 let

OSVČ

4.

Mgr. Dana Hývnarová

40 let

analytická chemička

5.

Libor Michálek

44 let

správce budov

6.

Mojmír Pala

44 let

OSVČ

7.

Jiří Štihel

35 let

OSVČ

8.

Vlastimil Hajda

64 let

důchodce

9.

Radomil Michálek

65 let

důchodce

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
vylosované číslo: 2
1.

Marta Najzarová

43 let

zdravotní sestra

2.

Pavla Hyklová

36 let

montážní pracovnice

3.

Blanka Bednáriková

39 let

montážní pracovnice

4.

Ladislav Kupčík

38 let

obchodní zástupce

5.

Jiří Bajer

43 let

nástrojař

6.

Marie Slováčková

23 let

studentka

7.

Jaroslav Gajdušek

58 let

kovoobráběč

8.

MVDr. Marie Ulrichová

50 let

pracovník v ochraně veřejného zdraví

9.

Bc. Rostislav Michálek

31 let

referent veřejné správy

Česká strana sociálně demokratická
vylosované číslo: 3
39 let
starosta obce

1.

Zdeněk Vajda

2.

Mgr. Aleš Jarolím

39 let

učitel

3.

Mgr. Hana Sopuchová

40 let

učitelka

4.

Petr Heralt

52 let

technolog

5.

Ing. Zdeněk Pech

49 let

technolog

6.

Pavel Ficbauer

33 let

operátor CNC strojů

7.

Bc. Jaromír Kořenek

41 let

policista

8.

Ing. Pavel Raška

62 let

důchodce

9.

Bc. Petr Steuer, DiS.

31 let

policista

10

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 7. září 2010 od 17.15 hod. S sebou si vezměte karimatku, deku a pohodlný
oděv. Cvičení bude probíhat v tělocvičně - malém sále ZŠ Závišice.
Těšíme se na Vás.

Připravujeme na říjen
Sociální komise obce pořádá
v neděli 3. října 2010 od 14.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic,
kteří se narodili v období od února 2010:
Martin Moric
Lukáš Bartoš
Daniel Raška
Martin Lošák

Aneta Ermisová
Sofie Křenková
Brigita Váňová
Justýna Jašková

5
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 1. října 2010.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.
ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot např.pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest a
jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení
Volič, který předpokládá, že bude i v době voleb do Senátu dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu
vyhlášeny a ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu (pro občany Závišic je to
volební obvod č. 67), může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů správu
příslušného zařízení, která nejpozději 8. října 2010 předá údaje k zapsání obecnímu
úřadu v jejich územním obvodu.
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků ve zdravotnickém zařízení a bude hlasovat do přenosné volební schránky.
Seznam obcí spadajících do senátního volebního obvodu č. 67 je zveřejněn na úřední
desce a na http://www.zavisice.cz/ (úřední deska).

Volby do Zastupitelstva obce Závišice
Volby do Zastupitelstva obce Závišice se budou konat
v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.

Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 1. října 2010.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.

Právo volit do Zastupitelstva obce Závišice má občan za předpokladu, že alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci Závišice přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana ČR.

ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
televizory, ledničky (v úplném stavu)
zářivky, baterie, akumulátory
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet,azbest
obaly obsah. nebezpeč.látky
jiné chemikálie

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
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).

NE

pneumatiky
(odevzdat prodejci nebo
ve sběrném dvoře)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2010,
případně občanský průkaz.
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Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.

Hlasování na voličský průkaz (v ČR i v zahraničí) a hlasování do přenosné volební
schránky mimo území Závišic (např. nemocnice) není při volbách do zastupitelstev obcí možné.
Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány
nejpozději 3 dny před konáním voleb. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Do Zastupitelstva obce Závišice se bude volit 9 členů.
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Zpravodaj /září 2010

Zpravodaj/září 2010

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Maminky

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hodin
(případné druhé kolo 22. a 23. října ve stejném čase)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.

přijďte za námi na

CVIČENÍ S DĚTMI
Zatančíme, zařádíme, pokecáme a hlavně se seznámíme.
Pro děti ve věku 0 - 4 roky.
Kde: ve školní tělocvičně
Kdy: od října každý čtvrtek od 10.00 - 11.00 hod.

Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole senátních voleb může volit i občan,
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) nebo předpokládá, že bude krátkodobě hospitalizován v nemocnici, může požádat o vydání voličského průkazu:
- osobně na ObÚ Závišice do 13. října 2010 do 16 hodin,
- písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče, doručenou ObÚ Závišice
do 8. října 2010.
Obecní úřad pak nejdříve 30. září 2010 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.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku některé
z obcí volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a ve kterém je volič
přihlášen k trvalému pobytu (pro občany Závišic je to volební obvod č. 67).

Sbor dobrovolných hasičů
ZÁVIŠICE
Vás zve
na

I. ročník Železného hasiče obce Závišice
Místo konání:
Datum konání:
Začátek soutěže:
Kategorie:

areál ZŠ a kostela v Závišicích
sobota 2. října 2010
13:00 hod.
muži do 30 let, muži nad 30 let

Soutěž bude napodobovat seriál soutěží TFA.

KDU-ČSL v Závišicích pořádá
Volič (státní občan ČR) žijící v zahraničí, který je zapsaný ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, který mu vydal voličský průkaz, může hlasovat v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu na území ČR (ne v zahraničí),
kde jsou volby vyhlášeny a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
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).
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Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn
v neděli 10. října 2010.
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.
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