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ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví 

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 10/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 3. 10. 2013, 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 
23. 10. 2013*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků 
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2013. 
 
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí společnost ČEZ Distri-
buční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede tento zásah. 
 
Bližší informace na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php 
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Lampiónový průvod 

Poplatek za odpad na 2. pololetí roku 2013 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Ř Í J E N  2 0 1 3 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
 

číslo účtu: 1767239329/0800, 
 

variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 

     Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady 
na 2. pololetí roku 2013, aby tak učinili nejpozději do 11. 10. 2013. 
Poplatek 245,-Kč za osobu na 2. pololetí byl splatný 30. 9. 2013. 
     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (čl. 7 Obecně závazné vyhlášky 
obce Závišice č. 2/2012). 

 Obec Závišice pořádá 
 v pondělí 28. října 2013 

 u příležitosti 95. výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu (28.10.1918) 

 lampiónový průvod 
 se setkáním u pomníku padlých před školou. 

Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA. 
Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice. 

Na závěr bude připraven ohňostroj. 
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Provoz sauny od 3. října 2013 

Podzim v Závišicích a neřesti s podzimem spojené 

Tak jako každoročně i letos se setkáváme s několika neřestmi našich občanů, které 
jsou spojené s podzimními pracemi na zahradách a polích:  

1. upozorňujeme na velmi omezené možnosti spalování SUCHÝCH zahrad-
ních odpadů jako jsou tráva, natě, listí, atd. (hříšníci se vystavují možnos-
ti finančního postihu) 

2. další neřestí je přeplňování hnědých kontejnerů na BRO (biologicky roz-
ložitelný odpad) 

            - jestliže jsou kontejnery plné, tak do nich nic nedávám a neutlačuji již 
              vložené materiály - takovým jednáním dochází k přetěžování kontejnerů  
              a k jejich poškození (za poslední měsíc 2 kontejnery na odpis) 
            - když mám velkou zahradu či sad, tak si na likvidaci shnilé úrody 
              pořídím kompost!!! 
3.         vznik černých skládek 
            - velmi podobné téma jako ve druhém bodě -  když mám zahradu, tak si 
              udělám kompost nebo si koupím kompostér, odhazovat odpady do pří- 
              kopu či na břeh potoka je nepřípustné a opět se vystavuji pokutě 
            - když chci mít čisto u sebe, tak nebudu škodit svému okolí, kdyby se tak 
              chovali všichni občané, tak budeme žít v odpadcích, byť v „zelených“ 

 
Tyto problémy se opakují každoročně a v určité míře celoročně. Je s podivem, že se 
stále nedaří vymýtit tyto neřesti, ale podstata je ta, že je to v nás v lidech. A uvědom-
te si, že to není zadarmo a peníze na nákup nových kontejnerů či následný odvoz 
a likvidaci odpadů jdou z kapes nás všech a nejsou to malé částky!!!! 
 
                                                                                                         Zdeněk Vajda             

       Čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.     ženy 
        Pátek   16.00 - 20.00 hod.     muži 

Ukončení letního času 

V neděli 27. října 2013 končí letní čas: 
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny. 
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Placená inzerce 
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Vzpomínky na prázdniny 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Anna Golasowská 
Václav Havrlant 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
22. 10. 
19. 11. 

Libuše Lichnovská 
Jana Hyvnarová 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se bude konat 

ve středu 9. 10. 2013 v 16 hodin 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Uskuteční se na ní přednáška o historii Závišic. 

Chtěli bychom poděkovat Bětce Sykalové (Najzarové) a všem 
vedoucím skautkám, které organizovaly letní tábor Hvězda.                                                               
Naše dcera se vrátila z tábora nadšená a plná zážitků. 
 

Děvčata skautky, moc si vážíme toho, že jste holkám připravily 
takový pěkný program. Stálo vás to určitě spoustu práce. 
Děkujeme, že jste dobrovolně obětovaly svůj volný čas a ještě 
zadarmo opatrovaly tolik holek. Díky vám mohly prožít krásné 
poslední dny prázdnin.     
                                                                              J. a L. Bajerovi 
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Sběr nadměrného odpadu 

                Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 11. října 2013. 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti naproti kostela 
a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné a tabulkové sklo   sklo 
 igelit     kovový šrot (např. pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest 
 hadice     a jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 11. října 2013. 
                                    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. 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje                 televizory, ledničky 
 rozpouštědla, kyseliny                                   (odevzdat do E-domku) 
 barvy, laky, lepidla  
 hnojiva, léky                                                  zářivky, baterie, akumulátory 
 materiály obsah. dehet, azbest                       (odevzdat do E-domku) 
              obaly obsahující nebezpečné látky                             
 jiné chemikálie                                              pneumatiky (odevzdat prodejci 
                                                                                     zdarma nebo ve sběrném dvoře 
                                                                                     v Kopřivnice za úplatu)  

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2013,  
případně občanský průkaz. 
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Taky Adam Kahánek v mužích do 60 kg bojoval jako lev. V prvním kole upáčil Dali-
bora Charváta z Karviné a ve druhém porazil Jana Stavinohu rovněž na ippon. 
V semifinále ale prohrál s Martinem Jantekem z Dukly Banská Bystrica a byl odsu-
nut k zápasu o bronz. Tady pak nestačil na Slovince Žigu Cankara a skončil těsně 
pod stupni vítězů. 
Poslední zástupce v mužské kategorii byl ve váze do 81 kg Radek Honč. Po delší 
přestávce zaviněné zraněním, měl Radek v Brně bilanci jedné výhry nad Antonínem 
Olchavou z Uherského Hradiště a jedné prohry s celkovým vítězem domácím Ivanem 
Petrem. 
V neděli pak v Českém poháru pokračovali žáci. Radkovi Rýparovi ve starších žá-
cích ve váze do 38 kg stačily dvě výhry na celkové 7. místo. Jeho klubový kolega 
Filip Hanzelka pak skončil s jednou výhrou v poli poražených. 

Vítězem letošní Beskydské sedmičky v kategorii hobby-mix se stal Mojmír Pala ze Závišic se svou parťačkou

     Ve dnech 6. - 8. září 2013 se konal 4. ročník 
Mistrovství ČR v horském maratonu dvojic 
Adidas - Continental Beskydská sedmička. 
Extrémního přechodu 7 beskydských vrcholů 
(Velký Javorový - Ropice - Travný - Lysá hora - 
Smrk - Čertův mlýn - Radhošť - Velký Javorník) 
se zúčastnilo přes 3000 aktivních i neregistrova-
ných sportovců. 
Účastníci se vydali na trasu dlouhou 94 km 
se startem v Třinci a s cílem ve Frenštátě p/R., 
s převýšením 5430 m, čímž přešli přes pomyslný 
vrchol hory K2. 
     Nejrychlejšími závodníky letošního ročníku 
se stali Pavel Štryncl a Jaroslav Balatka s časem 
11:49:14 hodin. 
     V kategorii hobby-mix do 40 let s časem 
14:44:07 hod.  zvítězila dvojice Mojmír Pala 
ze Závišic a Kristýna Jeřábková z Mladé 
Boleslavi. 

Vítězem Beskydské sedmičky 2013 v kategorii hobby-mix 
se stal Mojmír Pala ze Závišic 

Gratulujeme! 
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Závišičtí judisté pokračují znovu s medailemi 

     Úspěšně začali závišičtí judisté druhou polovinu letošní sezóny. Na Velké ceně 
Ostravy, která se konala v neděli 15. září, bojovalo hned devět mladých zástupců 
tohoto oddílu. 
Tradiční dobrou formu potvrdil starší žák Radek Rýpar. V kategorii do 38 kg porazil 
na ippon oba své soupeře z Baníku Ostrava Michala Bittnera a Marka Proška a bral 
zlatou medaili.  
V nejmladších, a i nejlehčích benjamíncích do 21 kg skvěle bojoval Jakub Štihel. 
Se svým prvním soupeřem třineckým Michalem Svobodou vyhrál na wazari, a když 
pak porazil na ippon i Alexe Malaczynského, byla z toho zlatá medaile a nejvyšší 
pozice na stupních vítězů. 
Dobře si vedl i bratr zlatého medailisty Jan Štihel. Mezi benjamínky do 40 kg nejprve 
porazil na ippon hranického Petra Koubka. Ve druhém utkání pak podlehl favoritovi 
této váhy Janu Babičovi z Hranic a získal tak stříbrnou medaili za druhé místo. 
Jediná zástupkyně něžného pohlaví závišického juda Tereza Gajdušková měla ve své 
váze do 36 kg těžkou pozici. Čekala na ni známá vynikající soupeřka Hana Hadašová 
z Hranic. I když Tereza už jednou skalp této soupeřky získala, tentokrát na ni nestači-
la. Děvčata si pak rozdělila pozice na stupních vítězů. Pro Hranice zlato, pro Závišice 
stříbro. 
Závišický benjamínek Mikoláš Bartoň měl při rozvážení hmotnost 42,1 kg a byl při-
řazen do tabulky tzv. „plusky“ nad 40 kg. Jeho soupeři byli pak evidentně těžší, dva 
dokonce přes 60 kg. S tímto nelehkým handicapem se popasoval závišický benjamí-
nek skvěle. Hned první dva úvodní duely vyhrál. Na ippon porazil Roberta Rajciho 
z Dědic a Jana Walicu ze Stonavy, a i když další utkání prohrál, v součtu to zname-
nalo krásné 3. místo. 
V kategorii mladších žáků do 38 kg bojoval Filip Hanzelka. V tabulce této váhy sice 
porazil jak karvinského Kristka, tak Adama Siekela z Ostravy, ale na trojici šampió-
nů Vašina, Cigán, Kubíček tentokrát neměl. Skončil nakonec těsně pod medailovými 
posty na 4. místě.  
Další tři závišičtí benjamínci Adam Socha, Tadeáš Labounek a Tobiáš Bartoň tento-
krát neměli svůj den a do bojů o medaile nezasáhli.  
Ke zdařilé neděli ještě přidali dva úspěchy žáci. V sobotu v meziklubovém klání me-
zi Ostravou a Polskem byli nominování za ostravské barvy Filip Hanzelka, který 
vybojoval zlatou medaili a Radek Rýpar si dovezl z krajského města stříbrný kov. 
 
     Následující víkend 21. a 22. září hostilo judisty Brno. V sobotu se dalšího turnaje 
ze seriálu Českého poháru zúčastnili muži a dorostenci. Výborného výsledku dosáhl 
závišický dorostenec David Hyvnar. V kategorii nad 90 kg jej sice v prvním utkání 
odkázal ostravský Jakub Král do bojů v opravách, ale pak už nedal nikomu šanci. 
Postupně se probil přes Slováka Jozefa Gajdoše a Pavla Holého z Chomutova, až 
k boji o bronz. Tady pak svedl urputný boj s Mariánem Križákem z Michalovců. Zá-
pas nakonec dovedl do vítězného konce a obsadil výborné 3. místo.  
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Sběr velkých elektrozařízení 

Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,  

Provozní doba E-domku: 
Pondělí         13 - 17 hodin 
Středa           13 - 17 hodin 

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení: 

∗ chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 

∗ velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, 
                                                     kuchyň. sporáky,…) 
∗ televizory, počítačové monitory 

∗ výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)  

∗ spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače, 

            DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )   

∗ hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…) 

∗ elektronické nářadí a nástroje 

                         Do E-domku můžete dále odevzdávat:  
 
 
- lineární (trubicové) zářivky 
 
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí  
 
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí  
 
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky 
 
- světelné zdroje s LED diodami 
 

Do E-domku nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky 

E-domek 

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice 
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Sběr 
malých elektrozařízení 

E-box 

je umístěn za vstupními dveřmi 
budovy Obecního úřadu Závišice  

Kontejner na malé spotřebiče 

                                   nefunkční malé elektrospotřebiče 
 - kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky, 
   fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické 
   hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), … 
                     můžete odkládat do těchto sběrných nádob:                    

Zde patří i baterie, akumulátory 
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)  

                    

 Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří: 
zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku) 

je umístěn na sběrném místě tříděného odpadu 
na parkovišti naproti kostela 

 

 

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD! 
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Ondra Kahánek na Mistrovství ČR v požárním sportu 
 

Ondra Kahánek se díky výborným výsledkům v Českém poháru probojoval v běhu 
na 100 m s překážkami na Mistrovství ČR v požárním sportu, které proběhlo ve dnech 
23. – 25.srpna v Mladé Boleslavi na tartanovém oválu krásného lehkoatletického 
stadiónu. 
Po výborném výkonu vybojoval časem 17,82 s 50.místo ze 156 dobrovolných hasičů. 
 
Moravský Big shock pohár 2013 
 

Seriálu 8 závodů pořádaných po celé Moravě se podle možností volných termínů zú-
častnili dva naši reprezentanti v běhu na 100 m s překážkami. Největšího úspěchu do-
sáhl Ondra Kahánek v Kolšově u Šumperka, kde časem 17,14 s vybojoval 5.místo. 
Honza Kuběna se nejlépe umístil v Brně, kde časem 17,39 s obsadil 7.místo. 
V celkovém hodnocení letošního ročníku (Ondra se zúčastnil 6 závodů, Honza jen 
2 závodů) obsadil Ondra 13.místo a Honza 47.místo ze 190 závodníků. 
 
Český pohár 2013 
 

Na poslední závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami, kde se utkávají 
nejlepší závodníci z celé republiky, vyrazili naši hasiči v sobotu 14.září do Ostravy 
a vedli si výborně. 
Honza Kuběna obsadil časem 17,14 s 14.místo a Ondra Kahánek časem 17,69 s 
24.místo. 
V celkovém hodnocení letošního ročníku po 5 závodech (Ondra se zúčastnil jen 3 zá-
vodů, Honza jen 1 závodu) obsadil Honza 42.místo a Ondra 52.místo ze 238 závodní-
ků. 
 
Novojičínská liga 2013 v požárním útoku 
 

Vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v letošním 4. ročníku Novojičínské ligy 
v požárním útoku. Po pěkných výkonech na všech 13 soutěžích vybojovali naši borci 
v celkovém hodnocení 2.místo v konkurenci nejlepších 16 družstev okresu.  
Na poslední soutěži v sobotu 21.září ve Větřkovicích dokonce sahali po celkovém 
1.místě, když vynikajícím časem 14,17 s soutěž vedli, ale pro poruchu elektronické 
časomíry musela být soutěž přerušena a všechny výsledky anulovány. V následujícím 
druhém kole se klukům už tolik nedařilo a museli celkové vítězství v lize přenechat 
hasičům z Tísku. 
Přesto svými letošními výkony získali respekt všech ligových soupeřů a tím, že jsou 
jediným družstvem, které ve všech 4 ročnících ligy byli vždy na stupních vítězů, doká-
zali, že stále patří do okresní špičky. 
                                                                                  
                                                                                                    Ing. Josef Kuběna  
                             starosta SDH Závišice 
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Informace z hasičského sportu 

(pokračování příště) 

22) Opisy starých kronik, soukromý majetek laskavě zapůjčil P. B. Juroška. 
23) Kolektiv: Moravské Kravařsko. Příbor 1898, str. 258. 
24) Grigulevič, I. R.: Dějiny inkvizice. Praha 1979, str. 360. 
25) Kolektiv: Moravské Kravařsko…str. 258. 
26) Drkal, S.: K životopisu Kristiana Davida, zakladatele Ochranova. In Vlastivědný 
       sborník okresu Nový Jičín (VSONJ) sv. 1. Nový Jičín 1967, str. 37 - 38. Též Jiří 
       Radimský: Příspěvek k založení Ochranova. In Kravařsko roč. X. Nový Jičín 1947, 
       str. 32 n. 
27) Opisy starých kronik, soukromý majetek laskavě zapůjčil P. B. Juroška  
28) Viz pozn. 25). 
29) Blažek, B.: Štramberk. In Štramberk, ročenka. Příbor  1927, str. 30-33. 
30) Tamtéž (též Děkuji za laskavé zapůjčení výpisů o náboženských dějinách 
       P.  Bohuslavu Juroškovi. Nyní uloženy v pozůstalosti ve SOkA N.Jičín. 

Snad někdy po roce 1570 vrchnost málo výnosnou ves v rámci své hospodářské 
politiky zrušila a zřídila z ní dvůr. Takže u kostela zůstal jen dvůr a mlýn, který patřil 
do Štramberka. Co se stalo s osadníky, je těžko usu-
zovat. Pravděpodobně byli převedeni do Štramberka, 
který se svými 29 usedlíky (r. 1558) jistě nebyl pře-
lidněn. Možná přešli do Ženklavy. Jména osadníků 
ukazují vesměs na Čechy, až na Mertu Hanzla. Ne-
byl to jediný Němec na štramberském panství. 
Téměř ve všech dědinách byli okolo roku 1560 oje-
dinělí osadníci s německými jmény - ve Štramberku 
z 29 usedlých aspoň pět. Tuto skutečnost ovlivnilo 
zčásti poněmčené Novojicko, zejména čistě německá 
Ženklava.30) 

U kostela zůstal jen dvůr a mlýn 

Sbor dobrovolných hasičů 
ZÁVIŠICE 
Vás zve na 

IV. ročník Železného hasiče obce Závišice 
 

Místo konání:   areál ZŠ a kostela v Závišicích 
Datum konání:  sobota 5. října 2013 
Začátek soutěže: 11:00 hod. 
Kategorie:  muži do 35 let, muži nad 35 let, 
                              ženy (letos prvním rokem)  

Soutěž bude napodobovat seriál soutěží TFA. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 které se budou konat 

v pátek 25. října 2013 od 14.00 do 22.00 hodin  
                             v sobotu 26. října 2013 od   8.00 do 14.00 hodin 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, 
Závišice 115, 742 21. 

 

Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan ČR, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
 
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem. 
 
Voličům budou dodány nejpozději 24. října 2013 hlasovací lístky spolu s informacemi 
o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti. 
 
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 krát-
kodobě hospitalizován v nemocnici nebo obdobném zařízení nebo bude krátkodobě 
pobývat v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu: 
• osobně na Obecním úřadě Závišice do 23. října 2013 do 16 hodin 
 

• podáním doručeným Obecnímu úřadu Závišice do 18. října 2013: 
            - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
               (volič je osvobozen od správního poplatku za ověření podpisu) 
            - v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronický podpisem voliče 
            - v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky 
 
Obecní úřad pak nejdříve 10. října 2013 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 (i do zahraničí). 
Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, 
kde se volič rozhodl hlasovat. 
 
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území 
ČR nebo při krátkodobém pobytu v zahraničí v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku 
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí, 
s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky. 
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Pokud bude volič hlasovat v jiném volebním kraji na území ČR, bude volit kandidáty 
tohoto kraje. 
Pokud bude volič hlasovat v zahraničí, bude volit kandidáty ze Středočeského volebního 
kraje (určila losem Státní volební komise). 
Sadu hlasovacích lístků obdrží volič ve volební místnosti volebního okrsku, ve kterém 
se rozhodl hlasovat. 
 

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky (pouze na území ČR) 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, v jehož 
územním obvodu má trvalý pobyt (tj. 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). 
 

Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení 
Volič může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad, 
v jehož územním obvodu nemá volič trvalý pobyt, ale předpokládá, že bude i v době 
voleb dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče 
nebo obdobném ústavu a zařízení, které se nachází v tomto územním obvodu. 
Volič toto nahlásí správě příslušného zařízení, která nejpozději 18. října 2013 předá údaje 
k zapsání do zvláštního seznamu voličů obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.           
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem 
dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného 
zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno, 
hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním. 

Povinná výměna řidičských průkazů 

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. 

Další informace http://vymentesiridicak.cz/ 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

X 

Zdá se, že v dosud klidné době uprostřed spřáteleného území bylo při cestě spoju-
jící Nový Jičín se Štramberkem vybráno vhodné místo pro kostel, který se měl stát 
církevním centrem Mikulášova majetku. 22) I tato domněnka podporuje (v nástinu his-
torických podmínek) důvody i určité vymezení  doby vzniku  kostela sv. Kateřiny 
v Tamovicích (jak už vzpomenuto okolo r. 1400, možná i před tímto rokem). 

Během zmatků v 15. století, pravděpodobně v době, kdy Štramberk byl majetkem 
loupeživých Pukliců z Pozořic a rytířů z Doloplaz  (tj. mezi léty 1437-1471) byl i díl 
Závišic, patřící Choltickým, připojen k panství štramberskému. 23) 

I na Tamovice, které v neklidné době druhé poloviny 15. století utrpěly, Choltičtí 
rezignovali a postoupili je, možná už před rokem 1478, štramberskému panství. 24) 

V první čtvrtině 16. století byl majitelem štramberského panství Albrecht z Hus-
topeč (1502 -1521). Po něm nastoupil jeho synovec Lacek  z Hustopeč,  který prodal 
v roce 1523 hrad a městečko Štramberk s dvorem, Ženklavu, Vernířovice, Mořkov, 
Hodslavice, Rohlinu, Životice, Žilinu, Bludovice,  Rybí, díl Závišic, Bernardovi ml. 
ze Žerotína. V roce 1533 došlo k rozdělení  žerotínského panství mezi bratry Bedřicha 
a Viléma. Bedřich získal  Štramberk a Nový Jičín s okolím. 25) Částí štramberského 
panství byla i ves Tamovice. 26) 

Když roku 1558 prodával Jan ml. ze Žerotína novojičínsko - štramberské panství, 
sestavil pro evidenci nového majitele urbář 27) panství. Ten obsahoval mj. i popisy jed-
notlivých vsí, jména usedlých hospodářů, soupis jejich poplatků a povinností. V urbáři 
se doslova praví: 

"Ves  Tamovice : v té  vsi jsou  osedlí člověky čtyři. Martin Cziabák dává o sv. 
Jiří, Martinu a Václavu  po 5 groších, dále 2 slepice, 2 a půl měřice ovsa, 1 a půl mě-
řice rži. Merta Hanzl dává o sv. Jiří, Václavu a Martinu po 5 groších, dále 2 slepice, 
2 měřice ovsa, 1 měřici rži. Jan Michal, zahradník, dává o sv. Jiří, Václavu, Michalu 
po 1 a půl groši, Mikuláš (Čabák), rolník, dává o sv. Jiří, Václavu, Michalu po 5 gro-
ších, dále 2 slepice, 3 měřice ovsa, 2 měřice rži..." 

Roku 1565 uvádí se také tamovický mlýn, ale jako součást Štramberka. Mezi 
základní povinnosti tamovického mlynáře patřilo roku 1558 - 1565  odvádět o sv. Jiří  
a o sv.Václavu po 1 a půl kopě grošů. Dále byl povinen krmit dva panské vepře nebo 
zaplatit dva zlaté. Do rybníka nedaleko mlýna, který náležel vrchnosti, se dávalo 25 
kop rybí násady.  Z těchto kusých  zpráv lze odvodit závěr, že Tamovice nebyly asi 
dost výnosné. 28) 

V archivních dokladech se našla zajímavá a důležitá zmínka z roku 1570: Novoji-
čínští, jako majitelé panství, byli ochotni dát se pod panství biskupa Viléma Prusinov-
ského, ale vymínili si podmínku, aby vesnice Libhošť, Veřovice, Mořkov, Životice, 
Hodslavice, Bludovice, Bernartice a Tamovice  byly i nadále povinny odebírat pivo 
z městského pivovaru v Novém Jičíně. Jde o zřejmý doklad, že roku 1570 byly Tamo-
vice ještě "osedlé". 29) 



14 

Zpravodaj/říjen 2013  

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsí-
ců v kalendářním roce. 
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned 
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vo-
dou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu 
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky 
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práš-
kový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzdu-
chové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými 
montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohro-
žení zdraví nebo života zasahující osoby. 
 

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebi-
čů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze 
pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na 
tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku 
nadměrných usazenin ve spalinové cestě. 
 

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. 
Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komí-
nového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně 
považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího 
povrchu komínového tělesa. 

nprap. Dagmar Benešová, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín 

Výkon 
připojené-
ho spotře-
biče paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče 
paliv 

Pevné 

Kapalné Plynné Celo-
roční 

provoz 

Sezonní 
provoz 

do 50 kW 
včetně 

Čištění spalinové cesty 3x 2x 3x 1x 

Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) znečis-
ťujících částí a kondenzátu 1x 1x 1x 

nad 50 kW 

Kontrola a čištění spalinové 
cesty 2x 1x 1x 

Výběr pevných (tuhých) znečiš-
ťujících částí a kondenzátu 2x 1x 1x 

Čištění spotřebiče paliv 2x nejméně podle 
návodu výrobce 
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Pozvánky 

Mladí i starší, malí i velcí, děti i dospělí, páni i paní,  

všichni jste srdečně zvaní na tradiční 

 

DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN 

Pouť proběhne v neděli 13. října 2013. 

Odjezd autobusu je stanoven na 6:30 od Paličky 
v Závišických Pasekách, dále v Závišicích u mostu, 

Štramberku p. Bílou horou a v Rybí. 

Cena autobusu je 150 Kč. 

  Zájemci se mohou hlásit osobně u paní Marie Šimičkové ze Závišic 

nebo u Karolíny Najzarové na telefonním čísle 739940604. 

 

Neváhejte a pojeďte si k Panně Marii vyprosit potřebné milosti pro sebe i své blízké. 
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MO KDU-ČSL Závišice pořádá 
v pátek 8. listopadu 2013 

divadelní představení 
v podání  

Divadelního souboru Pod věží ze Štramberka, 
který sehraje komedii Williama Shakespeara 

Večer tříkrálový 

Připravujeme 

V sobotu 2. listopadu 2013 od 16 hodin  
bude hrát na hřbitově v Závišicích 

k uctění Památky zesnulých 
 dechová hudba ZÁVIŠANKA. 
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• před jejím uvedením do provozu, 
• při každé stavební úpravě komína, 
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče, 
• po komínovém požáru, 
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu 

ve spalinové cestě. 

Topení a komíny 

Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné znamená, že topná 
sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo 
minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru a zároveň, aby byly 
splněny zákonné požadavky platné v České republice?  

Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární 
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v jakých lhůtách 
se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může prová-
dět?  
Revize spalinové cesty se provádí: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví, který je zároveň: 

• revizním technikem komínů 
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systé-

mů, nebo 
• revizním technikem spalinových cest. 

Kontrola spalinových cest 
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých staveb-
ních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho po-
žární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný 
přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajiš-
tění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a 
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin 
obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest 
jsou uvedeny v tabulce. 
 

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv  
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňová-
ní pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečis-
ťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzá-
tů ze spalinové cesty. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou 
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící 
pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně 
je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvede-
ny v níže uvedené tabulce. 
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V úterý 3. září přijeli do naší školy ukázat své umění sokolníci z Karviné. Pro nepříz-
nivé počasí musel být program přemístěn do tělocvičny. Ani to však nezabránilo tomu, 
aby se děti zábavnou formou seznámily s tímto zvláštním druhem lovu. Za hodinu 
dlouhou ukázku se žáci dozvěděli zajímavosti ze života ptáků a mohli si prohlédnout 
např. orla, kondora nebo výra velikého. Jeden žák měl dokonce možnost si vyzkoušet 
přivolání ptáka na svou ruku.  
Na závěr pak někteří žáci získali za odměnu krásné ptačí pero. 
 
V pátek 20. září jsme se zajeli podívat na mošnovské letiště na Dny NATO. Děti si 
nejprve prohlédly obrněná vozidla, tanky, odpalovací zařízení a mnoho dalších pro-
středků, které patří do výbavy armády ČR. Poté jsme zhlédli ukázku činnosti pořádko-
vých jednotek a ukázku Celní správy ČR. Nakonec si někteří z nás mohli zastřílet 
z laserových pistolí nebo si vyrobit záložku s vlastním otiskem prstu. Všechny děti si 
domů odnesly nejen mnoho upomínkových předmětů, ale především spoustu nezapo-
menutelných zážitků. Tímto bychom také chtěli poděkovat panu Boháčovi, který nám 
tuto prohlídku zařídil.  
 
Ve čtvrtek 26. září navštívili žáci naší školy dopravní hřiště v Kopřivnici. Nejdříve si 
děti zopakovaly některá pravidla bezpečného chování v silničním provozu a poté si 
celou trasu dopravního hřiště prošly. Na hřišti se seznámily se značkami a dopravními 
pravidly, kterými se musí při výuce řídit. Potom byla žákům rozdána jízdní kola nebo 
koloběžky. V průběhu jízdy museli žáci dodržovat pravidla silničního provozu a prů-
běžně byli upozorňování na chyby, kterých se jako cyklisté i jako chodci dopouštěli. 
Všichni se velmi snažili a i přes nepřízeň počasí jsme si návštěvu dopravního hřiště 
užili.  
V tentýž den navštívili žáci 1. – 3. ročníku Technické muzeum, kde jsme si se zá-
jmem prohlédli jedinečnou sbírku historických automobilů. Dětem se velice líbily jed-
ny z nejstarších závodních automobilů, hasičské vozy, speciál pro Rallye Dakar, či 
rarita v podobě motorových saní. Navštívili jsme také expozici věnovanou slavnému 
kopřivnickému rodákovi Emilu Zátopkovi a jeho ženě. Největší úspěch však bezesporu 
měla pamětní mince, kterou si některé děti vlastnoručně vyrobily a odnesly na památ-
ku. 
 

Pěvecký sbor má jméno SKŘIVÁNEK 
V letošním roce budou mít zpěváčci naší školy možnost zpívat ve školním sboru  
a vystupovat s ním na kulturních akcích v obci. Náš sboreček zahajuje třetí rok své 
existence a dosud neměl žádný název. Proto jsme požádali rodiče dětí, které ve sboru 
zpívají, aby nám pomohli sboreček pojmenovat. Sešla se celá řada různých názvů např. 
Závišíci, Numera, Zobáčci, Hlásek, Slavíci, Závišická notička, Závišický zpěváček, 
Smíškové a další. Členové sboru volili název hlasováním. Po tříbení názorů a zanícené 
debatě zvítězil návrh Skřivánek.  
      
Všem zúčastněným rodičům děkujeme za jejich návrhy a podporu naší práce. 

 

Mgr. Aleš Jarolím 
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Školní okénko 

Mateřská škola 
V úterý 3. září navštívila naši základní a mateřskou školu dvojice sokolníků 

Wancos z Karviné. Poněvadž počasí ten den nepřálo, muselo se vystoupení uskutečnit 
v tělocvičně školy. Zde si děti prohlédly např.: orla stepního, orla skalního, výra velké-
ho, puštíka obecného, sovici sněžní nebo sovu pálenou, kterou všichni dobře známe 
z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Zábavnou formou se děti dozvěděly zajímavosti 
ze života těchto ptáků. Některé z nich si mohly pohladit, jiné pouze pozorovaly z bez-
pečné vzdálenosti. Velmi vzrušující byly ukázky letu dravců a způsobu jejich lovu. 

Vystoupení sokolníků bylo obohaceno o celou řadu otázek pro děti. Za správ-
nou odpověď byly děti odměněny pěkným ptačím perem. 

I přesto, že se celá akce musela kvůli nepřízni počasí uskutečnit v tělocvičně, 
neubralo to nic na její zajímavosti a vzrušujících zážitcích.  Děti si z vystoupení odnes-
ly celou řadu nových poznatků a dojmů. 

 

 

 

 

 

                                            Puštík obecný 
 
Měsíc září byl pro děti mateřské školy také začátkem (před)plaveckého výcvi-

ku na krytém bazéně v Kopřivnici a rovněž začátkem kurzu hry na zobcovou flétnu 
pod vedením pana učitele Zdeňka Hyvnara, DiS z První soukromé základní umělecké 
školy MIS music v Kopřivnici. Přejeme našim malým začínajícím plavcům i muzikan-
tům mnoho úspěchů. 

              
Mgr. Eva Bačová 

Základní škola 

Školní rok byl 2013/2014 byl slavnostně zahájen v pondělí 2. září v budově nově vy-
malované školy. Za doprovodu rodičů přišlo osm nových prvňáčků, kteří se již nemoh-
li tohoto dne určitě dočkat. Hodně úspěchů v tomto školním roce žákům osobně popřál 
i pan starosta obce Zdeněk Vajda, který pak také všechny děti pozval na zmrzlinový 
pohár. 


