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Na mistrovství České republiky v mužské kategorii se třetím místem z ranking listu
kvalifikoval i Adam Kahánek. V hmotnostní kategorii do 66 kg bojoval v severočeských
Teplicích. V pavouku se probojoval přes Stanislava Pluhaře až do čtvrtfinále. Tady jej
čekal jeho už tradiční soupeř houževnatý Jan Zavadil ze Sokola Praha Vršovice. Vyrovnaný zápas nakonec pro sebe rozhodl Zavadil. V opravách potom závišický judista nejprve porazil dobře připraveným chvatem o goši Jana Petzucha. Následně se propracoval
až do závěrečného finálového bloku mezi naši top špičku, kde bojoval o bronzovou medaili. Tady jej čekal poražený semifinalista, několikanásobný mistr České republiky
Tomáš Vaníček z Hradce Králové. V zápase, kde se soupeři dobře znali, jelikož spolu
bojují už od žákovských let, rozhodlo jediné shido. Malý trest, který dostal Adam Kahánek na začátku pětiminutové bitvy, nakonec rozhodl, že posunul na třetí místo Vaníčka
a závišický judista zůstal tentokrát těsně pod stupni vítězů.
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Pozvánky

TJ Závišice
zve všechny zájemce na

Mikulášský turnaj
ve volejbale smíšených družstev.
Turnaj se uskuteční
v sobotu 7. 12. 2013 od 14:00 hodin
v tělocvičně Základní školy
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na
VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
v sobotu 21. 12. 2013 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na závěr bude videoprojekce z našich akcí a hasičský guláš.

Klidné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, pohody a úspěchů
v novém roce 2014 Vám přeje
Zdeněk Vajda
starosta obce

Obec Závišice Vás zve na tradiční
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k přivítání nového roku 2014

ve středu 1. 1. 2014 od 16 hodin
před obecním úřadem
s ohňostrojem,
novoročním koncertem STK - učitelský kvartet
a tradičním svařákem
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Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 6. 11. 2013
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
311/2013 program 20. zasedání ZO

9-0-0

volí:
312/2013 návrhovou komisi 20. zasedání ZO ve složení: Ing. Zdeněk Pech a Marta
Najzarová
9-0-0
313/2013 ověřovatele zápisu z 20. zasedání ZO: Mgr. Dana Hývnarová a Mgr. Aleš
Jarolím
9-0-0
bere na vědomí
314/2013 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
9-0-0
schvaluje:
315/2013 přijetí účelové neinvestiční dotace určené na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Závišice pro rok 2013
z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2.800,- Kč a pověřuje starostu
obce podepsáním smlouvy v předloženém znění (viz příloha)
9-0-0
316/2013 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 5 na rok 2013 v předneseném znění
(viz příloha)
9-0-0
317/2013 a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na stavební akci „Zateplení
kulturního domu v Závišicích č. p. 201“ - vítězem se stala stavební společnost GEDOS NOVÝ JIČÍN a. s. za cenu 1.118.040,- Kč (včetně DPH)
9-0-0
b) schvaluje pracovní skupinu složenou ze všech zastupitelů a pověřuje ji
zajištěním nejnutnějších prací vzniklých při zateplení budovy č. p. 201,
jako jsou nejnutnější opravy elektroinstalací, oplechování, okapy, opravy
komínů apod., výsledek bude následně předložen k projednání zastupitelstvu obce
9-0-0
schvaluje
318/2013 zapojení obce Závišice do projektu „Zkvalitňování nakládání s odpady obcí
v povodí Sedlnice“ - pořízení kompostérů (pro občany zdarma, obec zaplatí
10%) a podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci výzvy OPŽP prostřednictvím DSO Sdružení povodí Sedlnice
9-0-0
volí
319/2013 členy Rady školy z řad zastupitelů: Mgr. Dana Hývnarová a Ladislav Lípový
7-0-2
2

Ve stejný den, kdy na severu Čech sbíral úspěchy David Hyvnar, bojovali u polských
hranic v Bohumíně taky závišické naděje.
Šestice benjamínků se snažila uspět na krajských přeborech v této kategorii.
Mezi nejmenšími se opět v dobrém světle ukázal teprve sedmiletý Jakub Štihel. V tabulce váhy do 22 kg
podal výkon hodný vyzrálého borce a se dvěma vítězstvími vybojoval 3. místo. Dobře mu sekundoval Max
Bartoň ve váze do 29 kg, který získal rovněž bronzovou medaili. Těžkou úlohu měli Adam Socha a Jan
Štihel. Ti se v kategorii do 37 kg probíjeli dopředu
pavoukem. Z levé strany se dostal Adam Socha
až na stupně vítězů k bronzové medaili. Z pravé pak
Jana Štihela zastavila až porážka v boji o 3. místo
a zůstal těsně pod medailovými posty. Čtvrtou bronzovou medaili pak přidal Vojtěch Honeš. V tabulce benjamínků do 28 kg mu tři vyhrané
zápasy stačily na 3. pozici. Poslední ze šestice mladých judistů Tobiáš Bartoň neměl
dobrý den a v tabulce skončil pátý.

Radek Rýpar druhý v přeboru České republiky
Perfektní tečkou ozdobil svou letošní skvělou sezonu závišický judista Radek Rýpar.
Na přeboru České republiky starších žáků v Hranicích na Moravě v sobotu 16. listopadu
předvedl, že právem patří do naší nejužší špičky. Už samotné rozlosování váhy do 38 kg
mnohé naznačilo. Z jedné strany pavouka bojoval o medailové posty aktuálně nejlepší z kvalifikačních turnajů Českého
poháru litoměřický Jan Svoboda. Z opačné strany jako druhý
nasazený závišický Radek Rýpar. Oba pak potvrdili roli favoritů a dostali se až k bojům o medaile. Situace v nižších patrech pavouka, ale nebyla nikterak lehká, a i papírově slabší
soupeři se chtěli na tomto vrcholném klání vytáhnout.
V osmifinále závišického judistu potrápil Jan Řáda z Teplic.
Po celou dobu zápasu na něj nemohl uplatnit svou převahu,
aby byla bodově ohodnocena. Teplický obranář dokázal každý nástup ustát, a tak nakonec přišlo vítězství pro závišického staršího žáka na pasivitu.
V semifinále pak šlo o všechno. Finále se zdálo hodně blízko, ale zápas s kaplickým
Dominikem Valdaufem byl těžký. Z počátku byl Radek Rýpar napomínán za pasivitu,
ale to byl jen úvod. Poté se chopil iniciativy a v polovině utkání hodil čistě provedenou
uči matou Valdaufa na ippon. Finále pak bylo záležitostí momentálně našich dvou nejlepších judistů váhy do 38 kg teplického Jana Svobody a Radka Rýpara. Závišický judista dokázal před měsícem svého teplického rivala porazit na přeboru České republiky
družstev, ale teď se situace obrátila. Soustředěný tlak Svobody nedokázal Radek Rýpar
odvrátit a tentokrát se musel spokojit s jinak vynikající stříbrnou medailí.
25
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Zprávy od judistů
Závišičtí benjamínci bojovali ve Štramberku
Malebný Štramberk hostil v sobotu 19. října mladé judisty z Moravy a Slovenska
na tradičním turnaji benjamínků. Výborně si vedli v této konkurenci i judisté ze Závišic.
V těžké váze do 45 kg vybojoval zlatou medaili Mikoláš Bartoň, když ve dvou zápasech dokázal porazit Jana Mareše z Bohumína.
Mezi dívkami v kategorii do 49 kg si rovněž dobře vedla Anna Lošáková. Po těsné prohře s Pavlou Novákovou a po vítězství nad Janou Tomečkovou z Femaxu Hranice
si zajistila 2. místo na stupních vítězů.
Smůlu z minulých turnajů protrhl ve váze do 37 kg
Adam Socha. Ve své tabulce porazil Eduarda Grňu z TJ
Ostrava a po prohře s opavským Františkem Lhotským
obsadil se stříbrnou medailí 2. místo.
Medaili bronzového lesku si ze Štramberka odvezl Max
Bartoň, když ve své skupině benjamínků do 29 kg porazil Slováka Filipa Ponechala z Žiliny.
O druhý bronz pro závišické barvy se postaral Jiří
Šeděnka. V tabulce váhy do 34 kg skončil třetí za vítězem Jakubem Rácem z Femaxu Hranice a druhým zlínským Jakubem Holišem.
Těsně pod stupni vítězů na čtvrtých místech skončili shodně Tobiáš Bartoň (28 kg)
a Jakub Štíhel (23 kg). Pátá místa potom obsadili ve váze do 27 kg Václav Honeš
a Jan Socha v kategorii do 25 kg.

David Hyvnar má bronz z MČR dorostenců
Až na sever Čech do Jablonce nad Nisou se vydal v sobotu 9. listopadu závišický
dorostenec David Hyvnar, aby zúročil tréninkovou dřinu na Mistrovství České republiky dorostenců. Mezi borci nad 90 kg měl těžkou pozici.
Ačkoliv sám má rovných 100 kg, někteří dorostenci v této
kategorii váží až 130 kg. V tabulce mezi takovými siláky
v zápasech každý s každým se utkalo celkem šest republikových špiček. V prvním utkání si závišický judista poradil s Igorem Bajem ze Sokola Kostice. Před časovým limitem jej skvěle načasovaným chvatem o goši položil na
lopatky. V druhém utkání bral vítězství na wazari, když
zkušeně kontroval boční chvat Pavla Holého z VTŽ Chomutov. Pak přišly dvě prohry. První s Pavlem Svačinou
z JUDO Orel Židlochovice a druhá s celkovým vítězem
plzeňským Danielem Uhrem. V posledním zápase pak
opět zvítězil, když chvatem harai goši, provedeným na
ippon, porazil Pavla Melichara z JUDO Strakonice. V dramatickém rozuzlení tabulky
pak díky lepším pomocným bodům za vítězství získal David Hyvnar skvělou bronzovou medaili a zařadil se v této váze na 3. místo mezi dorostenci v České republice.
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
320/2013 a) doinvestování nutných potřeb školy v roce 2013 a pověřuje ředitelku školy
v co nejkratší době dodáním seznamu, který bude předložen na následujícím zasedání zastupitelstva obce k projednání
b) záměr převedení financování veškerých provozních nákladů tělocvičny
a veškerých nákladů na energie pro celou budovu školy od roku 2014
ze školy na obec (jedná se o energie - plyn, voda, elektřina, dále revize
kotelny, komínů a tlakových nádob a také náklady na úklidové prostředky
pro tělocvičnu) a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech zastupitelů dojednáním dalších podmínek s ředitelkou školy, které se týkají pracovního úvazku a mzdových nákladů školnice (25% úvazek na úklid velké
tělocvičny) a to buď ponechání škole nebo převedení ze školy na obec
c) záměr financování chodu školy od roku 2014 dle normativu na žáka a to
tak, že obec poskytne:
- na žáka malotřídky základní školy: 4.000,-Kč na školní rok
- na žáka v posledním ročníku mateřské školy: 3.800,-Kč na školní rok
- žáci mladší než v posledním ročníku mateřské školy: bez příspěvku obce,
tento příspěvek již nyní hradí rodiče na školném (školkovném)
9-0-0
321/2013 záměr obce pronajímat prostory velké a malé tělocvičny a učeben v budově
školy od roku 2014 namísto dosavadního pronajímatele Základní školy
a Mateřské školy Závišice p. o. a pověřuje ředitelku školy poskytnutím kopií
platných smluv
9-0-0
Zastupitelstvem obce po projednání
není přijat návrh usnesení:
a) návrh vytvoření pracovní skupiny složené ze všech zastupitelů a všech
pracovníků příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Závišice, která by se na svých společných jednáních snažila vyřešit problémy ve vztazích mezi dětmi a zaměstnanci, zaměstnanci, školou a obcí
b) návrh poskytnout finance z rozpočtu obce ve výši do 20 tis. Kč na případné úhrady nákladů na dotazníkové šetření či konzultace s odborníky, kteří
jsou k řešení obdobných situací kompetentní
3-2-4
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
322/2013 ponechat přeplatek z vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti za rok 2012 ve výši 18.020,-Kč na účtu sdružených prostředků
pro snížení částky na úhradu ztráty v roce 2014
9-0-0
bere na vědomí
323/2013 schválený Závěrečný účet DSO Sdružení povodí Sedlnice za rok 2012 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sdružení povodí Sedlnice,
IČ 70237093 v předloženém znění (viz přílohy)
9-0-0
3
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
324/2013 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 6.000,- Kč
pro domov pro osoby se zdravotním postižením Náš svět, p. o. v Pržně
a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním smlouvy
9-0-0
rozhodlo
325/2013 neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu obce Závišice pro novojičínský
sbor ZUŠ ONDRÁŠEK
9-0-0
schvaluje:
326/2013 záměr výstavby lávky pro pěší v centru obce v místě od parkoviště u kostela
k Pohostinství U Kremlů a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech
zastupitelů přípravou celého projektu tak, aby mohl být realizován v r. 2014
8-0-1
327/2013 investici do již schválené rekonstrukce zbouraného kříže a pověřuje pracovní
skupinu složenou ze všech zastupitelů přípravou tohoto projektu tak, aby
mohl být realizován v roce 2014, včetně jeho náhradního umístění
9-0-0
328/2013 vzdání se vlastnického práva obce Závišice k pozemku parc. č. 596/1
o výměře 3606 m2 ve prospěch duplicitního vlastníka, kdy tito mají nesporné
doklady o nabytí předmětného pozemku a vlastnictví obce bylo zaneseno
omylem
9-0-0
.…………………
Ladislav Lípový
místostarosta obce

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

Místní akční skupina Lašsko - dotazník
Vážení občané Závišic,
na stranách 13 a 14 je otištěn dotazník. V případě Vašeho zájmu o jeho vyplnění
prosíme o odevzdání vyplněného dotazníku na Obecní úřad Závišice nebo do bílé
poštovní schránky u vchodu do budovy obecního úřadu nejpozdějí do 15. 12. 2013.

4

Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska
XII
Archivní prameny uvádějí, že z bývalé vesnice zůstal pouze kostel, mlýn a dvůr.
Ondřej Řepa, který v roce 1558 koupil díl Závišic a dvůr Tamovice, záhy prodal tamovický dvůr městu Novému Jičínu. To připojilo zbylé čtyři poddané do Ženklavy, jejíž
horní konec obrácený ke Štramberku se v 17. století nazýval Tomanovice či Tamanovice. Roku 1597 byl ve dvoře šafářem jménem neuvedený panský zaměstnanec a v letech
1616 - 1622 je jako šafář uveden Martin Pauer. Tamovický dvůr měl dle sčítání v roce
1910 dva domy s 23 obyvateli. 36)
Ale „...11.května 1927 vznikl oheň v Tamovském dvoře od vadného komína.
Při velikém větru se rozšířil na všechny budovy. Hasiči mohli jenom chránit les a kostel
sv. Kateřiny, který byl tehdy ve velikém nebezpečí. Vítr roznášel hořící víchy po širém
okolí. Tereziánská akademie už budovy neobnovila..." 37)
Při sčítání v roce 1930 není už tamovický dvůr podchycen. Dvůr byl kdysi zřejmě
zřízen na tamovických pozemcích po zániku vsi v 16. století. Z prostoru dvora a terénu
jihovýchodně od kostela pocházejí nálezy keramiky, které se dají datovat do 15. až 16.
století. Kolekce keramických zlomků byla obohacena ještě v listopadu roku 1993 nálezem množství střepů v místech, která Emil Hanzelka v padesátých letech fotograficky
zachytil a v nichž hodlal provést archeologické sondy.38)
Tamovický mlýn prodal před štramberským právem roku 1585 nějaký Kašpar
mlynář Andrysu Gabrielovi za 215 zl. V letech 1598 - 1618 byl mlynářem Jan Czauchtler, jehož potomci drželi mlýn dvě a půl století. Až sňatkem s mlynářovou dcerou se stal
majitelem mlýna bývalý sekerník Josef Randýsek.
Zadlužený mlýn přešel na počátku našeho století do vlastnictví rodiny Josefa Hykla.
"17. září 1923 vyhořel mlýn p. Emila Hykla
v Tamovicích. Požárem byla velmi poškozena
rodina (bývalého, pozn. J.A.) mlynáře
p. Leopolda Randýska. Proto konána v kraji
sbírka na jeho prospěch...", píše se v Kronice
hasičského sboru ve Štramberku.
Ještě počátkem padesátých let byla
Vyhořelý tamovský dvůr
ve mlýně pila k řezání dřeva. Dnes už zůstaly
ze mlýna jenom obytné budovy ve vlastnictví rodiny Hyklovy.
Tamovický mlýn by si však zasloužil rozsáhlejší pojednání o své historii, majitelích a jejich osudech.
36)

Děkuji za laskavé zapůjčení výpisů o náboženských dějinách P. Bohuslavu
Juroškovi. Nyní uloženy v pozůstalosti ve SOkA N.Jičín.
37 a 38) viz pozn. 36
23

Zpravodaj/prosinec 2013
Šťastný a spokojený závěr roku...
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a silvestrovských oslav.
V tomto období snad v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které
jsou opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice.
A ať už jsou zakoupeny v kamenných obchodech nebo na stáncích drobných prodejců
anebo vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na adventním věnci nebo vánočním
svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma dekoraci
se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží pouze jako dekorace“
nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině poranění
nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou pyrotechnikou.
V dnešní době máme možnost si ve všech obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku.
Ale i při jejím nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen
návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti.
Pyrotechnika se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které se mohou prodávat
osobám mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze volně
nakoupit ve většině obchodů a stánků.
- pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde se řadí především
rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovů důchodců atd.
- při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme předložit průkaz
odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
- pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se
použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. Při manipulaci nemířit
na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat
nevybuchlé petardy. Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických
událostí v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami
na lidských životech a materiálními škodami dosahujícími stamilionů korun. Proto i ve
svátečním pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost svou i svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín
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Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

v pondělí 16. 12. 2013 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách.
Hlavní bod programu:
- rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2014

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude uzavřen
od 23. 12. 2013 do 31. 12. 2013.

Vývoz popelnic
Poslední letošní vývoz popelnic proběhne
v pátek 27. 12. 2013.

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce otevřena
naposledy ve středu 18. 12. 2013.

Sauna
Provoz sauny v letošním roce
bude ukončen 13. 12. 2013.

Zpravodaj leden 2014 bude v prodeji od 6. 1. 2014.
5
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Naše krásná škola a školka v Závišicích - zápisky z dění
Jako starosta obce a otec dětí, které chodily do školky i školy v Závišicích a určitě
i jako bývalý žák obou zařízení, mám zajisté právo na jakési hodnocení situace ve zdejším zařízení.
Časy se mění a je to jako na houpačce - jsou dobré i špatné chvilky a to je ve všech
situacích a v průběhu celého života - jestli jsme dítě nebo dospělý.
Naši školku a školu většina z vás zná. Mnoho z vás se přišlo podívat na dny otevřených dveří a povětšinou s uznáním jste hodnotili, co se zde postupně vylepšilo, jak se co
zařídilo a není toho málo. Pohled na školku a školu se různí a z mého pohledu se toto
odvíjí od toho, kdo ve škole pracuje, kdo školu vede a obrovský vliv mají i rodiče docházejících dětí. Přinejmenším přehnané je tvrzení, že ve škole je zařízení jako za totality.
S tím nemohu souhlasit a rodiče, kteří toto tvrdí, zřejmě ještě nebyli na školách ve kterémkoli městě, kde se opravdu ještě používají věci z dob dávno minulých a zřejmě nepamatují zařízení a vzhled školy a školky před několika lety. Škola je vybavena nově velmi
hezky a že jsou některá místa, která by potřebovala obnovit, je možné, ale není to tolik
potřebné. Základ je, aby děti měly co potřebují a jestli je v ředitelně nábytek trochu starší,
tak to není určitě na závadu. Na dovybavení školky budou uvolněny další finance,
k čemuž by mělo dojít v nejbližších týdnech, neboť do školky bylo vloni částečně zapůjčeno zařízení soukromou osobou, které bylo bez předchozího varování odvezeno a nyní
jsou prostory vybaveny jen provizorně.
Co se týká nákladů na provoz školy a školky, opět se setkáváme se zkreslenými informacemi a pomluvami, že obec nepřispívá kolik by měla, že je financování podhodnocené
a podobně. Na toto téma proběhla bouřlivá debata na veřejném zasedání zastupitelstva,
kterého se zúčastnilo asi 20 občanů. V různých sděleních ze strany školky či školy
k rodičům se dozvídáme „zajímavé“ věci. Mimo jiné, že je strašně nákladné pro školu
financovat odloučené pracoviště mateřské školky na úřadě. Což není pravda. V současné
době hradíme z obce elektřinu, náklady na topení a spotřebovanou vodu, telefony a internetové připojení na odloučenou školku, která je na úřadě v prvním patře, mimo náklady
na mzdy, na které škola dostává finance od státu prostřednictvím Moravskoslezského
kraje dle počtu dětí a počtu pracovních úvazků jako je to všude jinde. Škola hradí náklady
na úklidové prostředky a učební pomůcky.
Financování školy a školky se skládá ze dvou částí.
Provozní náklady platí obec ze svých prostředků a druhou část platí stát prostřednictvím
krajského úřadu a tato část zahrnuje mzdové náklady a část ostatních neinvestičních výdajů. Abychom ředitelce školy vyšli vstříc, tak zastupitelstvo obce na svém zasedání odsouhlasilo převedení veškerých nákladů na energie pro budovu školy na obec. To znamená, že nebudeme posílat peníze škole a ta pak jednotlivým poskytovatelům energií, ale
budeme od nového roku hradit vše přímo z obce a škola bude obcí financována podle
normativů na žáky a školní rok. Od roku 2014 tedy bude příspěvek z obce na žáka ve výši
4000 Kč na školní rok, dále pak ne dítě v posledním ročníku mateřské školky před nástupem do základní školy ve výši 3800 Kč na školní rok. Na ostatní děti ve školce si příspěvek platí rodiče ve „školkovném“.
Toto je standardní řešení a obdobná zařízení s takovýmito financemi bohatě vystačí.
Zdeněk Vajda, starosta obce
6

a pozemku je potom stanoveno, že stavba, která nebyla před účinností NOZ součástí
pozemku se stává jeho součástí, měla-li 1. 1. 2014 téhož vlastníka. Nemá-li stavba
a pozemek téhož vlastníka, zůstávají tyto věci samostatnými nemovitými věcmi, přičemž vlastníku stavby vzniká předkupní právo k pozemku, na němž stavba stojí
a vlastníku pozemku vzniká předkupní právo k této stavbě. Stanou-li se pozemek
i stavba vlastnictvím téhož vlastníka, přestane být stavba samostatnou věcí a stane se
součástí pozemku, na němž je zřízena.

Obsah a omezení vlastnického práva
Obsahem vlastnického práva je možnost vlastníka se svým vlastnictvím v mezích
právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Vlastníku se však zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat
takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.
Mimo uvedené obecné omezení vlastnického práva stanovuje NOZ speciální omezení zákazem imisí (§ 1013 NOZ). Jedná se o povinnost vlastníka zdržet se všeho, co
působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky vnikají na pozemek jiného vlastníka (tedy nejen přímého souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku.
To platí i o vnikání zvířat. Může se jednat o vnikání nejen chovaných zvířat, ale i o případy, kdy se na cizím pozemku přemnoží např. hlodavci nebo škodlivý hmyz a vnikají
na sousední pozemek nad míru přiměřenou místním poměrům. Dále je zakázáno přímo
přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na
stupeň obtěžování souseda, ledaže že je k tomu zvláštní důvod. Přímé imise jsou přímým pokračováním vlastníkovy činnosti (např. svádění vody trativodem
na sousední pozemek), nepřímé nejsou přímo vyvolány touto činností, nýbrž jsou jen
jejím volným následkem podmíněným přírodními vlivy (spad popílku, šíření hluku,
množení hlodavců na pozemku neužívaném nebo nenáležitě obstarávaném apod.).
Nepřímé emise jsou zakázány, ovšem jen za podmínky, že jsou nepřiměřené místním
poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku v daném místě. NOZ upravuje také tzv. privilegované imise, které vznikají jako důsledek úředně schváleného zařízení. Přivádění těchto imisí na pozemek jiného vlastníka nelze zakázat za předpokladu,
že jejich rozsah nepřekračuje schválený rozsah. Soused má v tomto případě právo jen
na náhradu újmy v penězích a to ikdyž byla tato újma způsobena okolnostmi, k nimž
se při úředním projednávání nepřihlédlo.
Čerpáno z NOZ, z jeho důvodové zprávy a poznámek autora.
JUDr. Rostislav Michálek
(pokračování příště)
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Sousedské vztahy podle nového občanského zákoníku

Úprava koryta Sedlničky

Jak je obecně známo, od 1. 1. 2014 nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ nebo „NOZ“), který zrušuje
a nahrazuje dosavadní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „dosavadní občanský zákoník“) a mnoho další právních předpisů
(celkem se jedná o více než 100 právních předpisů). Dle autorů NOZ je smyslem
a účelem nového občanského zákoníku, až na výjimky upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu. Vzhledem k tomu, že NOZ zaujímá rozsáhlou materii (obsahuje 3081 paragrafů), zabývá se tento příspěvek jen převážně
úpravou sousedských vztahů.
Sousedskými vztahy se NOZ věnuje v § 1013 a násl. Tyto vztahy jsou součástí
vlastnického práva, které je jedno z věcných práv, která jsou v NOZ označena jako
absolutní majetková práva. Význam věcných práv jako absolutních majetkových
práv lze nejlépe vysvětlit porovnáním s právem závazkovým, k němuž věcná práva
tradičně tvoří párovou a zrcadlově opačnou kategorii. Závazek označuje vztah mezi
věřitelem a dlužníkem, jehož obsahem jsou práva a povinnosti těchto dvou (či více)
osob pouze v rámci tohoto vztahu. Naproti tomu věcná práva jsou charakterizována
vztahem osoby k věci, jejíž právní osud sledují. Projevuje se to tak, že působí i vně
závazku, tedy vůči neomezenému okruhu dalších osob, které jsou povinny zdržet se
zásahů do práva a strpět jeho výkon oprávněným. Jako příklad lze uvést kupujícího,
který se stal vlastníkem rodinného domu, k němuž nabyl věcné právo. Všechny ostatní osoby (včetně prodávajícího) musí respektovat jeho práva – nesmí mu věc např.
poškodit a zničit. Absolutní účinky mají pouze ta majetková práva, o nichž to zákon
stanoví, jejich výčet nelze rozšiřovat. Stejně jako podle dosavadního občanského
zákoníku řadí NOZ mezi věcná práva držbu, vlastnické právo, právo zástavní, zadržovací a práva odpovídající věcným břemenům. K nemovitostem NOZ nově umožňuje zřídit i právo stavby či některou z výhrad ke kupní smlouvě (§ 2128), např. zákaz zcizení nebo zatížení, výhradu vlastnického práva či ujednání o koupi na zkoušku. Pro věcná práva je typická jejich veřejnost, neboť existenci těchto práv je často
možné ověřit ve veřejných seznamech, z nichž nejvýznamnější je katastr nemovitostí.
Je nutné upozornit, že od ustanovení o věcných právech se lze odchýlit ujednáním
s účinky vůči třetím osobám, jen pokud to zákon připouští. Tímto se odlišují od vztahů závazkových, kde je stranám ponechána mnohem větší míra volnosti, aby si svá
práva a povinnosti vymezily podle svých potřeb.

Od října 2012 do listopadu 2013 probíhala v obci úprava koryta potoka, která probíhala ve dvou lokalitách. V průběhu stavby byly prováděny úpravy na základě věcných
připomínek od občanů obce, alespoň v míře, která byla možná.
První část úpravy je od mostu pana Velčovského po nový most v centru obce.
Tato lokalita v místě před Velčovským mostem zahrnuje i místo takzvaného řízeného
rozlivu, kdy je uměle snížen břeh potoka s tím, že při dosažení většího průtoku
než 37 kubíků za vteřinu se voda rozlije do polí a sníží se riziko zaplavení v obydlené
oblasti obce. Dále pak je koryto zčásti prohloubeno, rozšířeno a zpevněno tak, aby se
v korytě udržela takzvaná dvacetiletá voda.
Druhá část úpravy koryta je od lávky u zastávky autobusů směrem na horní konec
k točně autobusů. V této části došlo opět k rozšíření a zpevnění koryta a to na stejnou
kapacitu jako na dolním konci.
Část potoka od lávky u zastávky autobusů po obchod bude pouze udržována správcem toku, tak aby byl zachován stávající průtočný profil na dvacetiletou vodu.
Samozřejmostí bylo provedení náhradní výsadby zeleně za pokácené dřeviny.
Celá akce byla vybudována na náklady státu prostřednictvím správce Povodí Odry,
státní podnik. Stavbu provedla spol. Lesostavby Frýdek-Místek a.s.
Zdeněk Vajda

Předmět vlastnického práva
Předmětem vlastnictví může být vše, co někomu patří, všechny jeho věci hmotné
i nehmotné. NOZ zavádí nové pojetí věci v právním smyslu, za kterou se považuje
vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí. Rozdělení věcí a jejich vymezení
obsahuje § 489 a násl. Zde je vhodné např. upozornit na nové vymezení součástí pozemku (§ 506–509), kterým je např. nejen prostor nad povrchem i pod povrchem, ale
i stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných, včetně
toho co, je zapuštěno v pozemku nebo upevněno na zdech. K zajištění jednoty stavby
20

Turnaj Člověče nezlob se
V sobotu 23.11.2013 se uskutečnil turnaj v Člověče nezlob se.
Vítězem se stal Jiří Štihel, druhá byla Jana Sendlerová
a třetí Jana Pagáčová.
Děkujeme za krásné odpoledne všem hráčům a hlavně
spozorům p. Tůmovi, p. Horutovi a p. Štihelovi.
Těšíme se na další napínavé souboje v příštím roce.
Za komisi životního prostředí Petr Heralt.

Vítání občánků
V neděli 24. listopadu 2013 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od května 2013 do listopadu 2013:
Adam Havrlant
Tomáš Rýc
Albert Tihlář
Jan Šimíček

Viola Škárková
Nikol Hyvnarová
Štěpánka Navrátilová
Emilie Příhodová
7
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Blahopřání jubilantům
Eva Vajdová
Jaroslava Pustková
Vlastimila Jurečková
Josef Macháček
Marie Bárová
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců

Klub důchodců Závišice
Vás zve na

VÝSTAVKU BETLÉMŮ,
která se bude konat
v zasedací místnosti ObÚ
v sobotu 7. 12. 2013 od 8 - 16 hod.
a v neděli 8. 12. 2013 od 8 - 12 hod.
Prosíme o zapůjčení betlémů
a předmětů s vánoční tematikou.
Sběr proběhne v pátek 6. 12. 2013 od 14 - 15 hod.
v zasedací místnosti ObÚ
Předem děkujeme za ochotu a pochopení

Ve středu 27. 11. potěšily naše děti svým uměním setkání seniorů.
Velice bohatý program čeká naši školu v prosinci.
V úterý 3. prosince jedeme do kopřivnického kina na filmové představení, které
pro nás bezplatně zajistila firma Brose, o den později 4. prosince proběhne již zmíněná beseda s dráčkem Hasíkem a v pátek 6. prosince proběhne na naší škole projektový den v rámci kterého nás navštíví i Mikuláš s doprovodem. Tento den však bude
zaměřen hlavně na zhotovování výrobků na vánoční jarmark. Ten se uskuteční spolu
s besídkou pro rodiče dne 17. prosince v sále pohostinství U Kremlů, na kterou tímto
všechny srdečně zveme. Poslední školní den před prázdninami se bude již nést
v duchu Vánoc. Za zvuků koled a vůně cukroví posedíme s dětmi u vánočního stromečku, pod kterým se pro každé dítko určitě najde nějaký ten dáreček.
Mgr. Aleš Jarolím
Tvoření z keramické hlíny
Rozvíjení kreativity dětí je základním kamenem rozvoje jejich abstraktního
myšlení. V dětském věku zdaleka nestačí jen pozorovat, napodobovat či reprodukovat činnosti a verbální projevy dospělých, důležité je experimentovat a tvořit.
Tvořivými dílnami, na které se děti naší mateřské školy a žáci základní školy
velmi těší, jsou návštěvy výtvarného ateliéru DDM Fokus v Novém Jičíně, kde se
věnují práci s keramickou hlínou. Je zážitkem sledovat, s jakým zaujetím děti ztvárňují své představy, kolik úsilí věnují tomu, aby jejich kapřík, ježek či andílek byl tím
nejkrásnějším…
Hotové vypálené a naglazované výrobky děti věnují jako dárek svým rodičům
k Vánocům, část výrobků bude prodávána na vánočním jarmarku, který spolu se
školní vánoční besídkou proběhne 17. prosince v hostinci U Kremlů.
Srdečně Vás zveme - přijďte se podívat na vystoupení dětí a případně si koupit
hezkou maličkost vytvořenou dětskýma rukama.
Mgr. Dana Hýlová

Klub důchodců Závišice
pořádá pro své členy
v pátek 27. 12. 2013 v 16.00 hod.
na Bowlingu

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“
Dobrá nálada jistě nebude chybět.

Klub důchodů přeje všem občanům hodně zdraví, pohody a štěstí v roce 2014.
Zveme mezi nás nové členy. Na každého se moc těšíme!
8
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Oddělení Soviček
Na oddělení Soviček jsme prožili spoustu hezkých zážitků. Navštívili jsme Švestkovou babičku, která nám upekla výborný švestkový koláč z bio švestek, které uzrály
u nás v Závišicích. Co může být lepšího? Prožili jsme společné podzimní odpoledne
s dětmi a rodiči, kde si všichni společně vyrobili plátěný ubrousek s podzimním motivem, papírové jablíčko sypané barevným pískem a Podzimníčka z přírodních materiálů.
Dopoledne děti upekly moučník z jablíček, aby udělaly sladkou radost svým nejbližším.
V rámci vzdělávacích aktivit děti uspaly zvířátka k zimnímu spánku. Taky les
a rybníček zamkly zlatým klíčkem. A nastalo tajemné očekávání nejkrásnějšího měsíce
v roce, který přináší nejedno překvapení.
Hned 3. a 4. prosince budeme mít s rodiči odpolední akci, na které připraví pro děti
Adventní kalendář s překvapením. Také si nastrojíme ve školce vánoční stromeček, uděláme malý Betlém a budeme prožívat očekávání s tradicemi, které k Vánocům patří.
Na závěr nesmím zapomenout pochválit děti, které vystupovaly 24. 11. 2013
na Vítání občánků. Program se jim velice hezky podařil, nikdo nic nezapomněl a všechny ukázaly, že jsou v Závišicích moc šikovné děti.
Poděkování také patří Zdeňkovi Hyvnarovi za spolupráci a vstřícnost při přípravě programu a taktéž paní Hajdové, která nás opět nezklamala a nachystala a nažehlila dětem
kroje, které všem úžasně slušely. MOC DĚKUJI.
Všem dobrým lidem přeji sametově bílé Vánoce,
pod stromečkem balík zdraví a dobré pohody, mísu plnou upřímnosti
a v novém roce jiskru v očích a srdce plné radosti a lásky.
Vaše paní učitelka Katka Kuběnová

Pozvánky

MO KDU-ČSL v Závišicích
Vás srdečně zve
na pohádku
v podání Divadla „Pod věží“ Štramberk

JAK KAŠPÁREK UČIL
ČERTY ZPÍVAT
v neděli

8. 12. 2013 v 16 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů
v Závišicích.
Vstupné: 30 Kč/děti zdarma
Po pohádce bude následovat
Mikulášská nadílka.
Těšíme se na Vaši účast.

Základní škola
V pátek 1. 11. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 1. kola turnaje v mini házené
v Novém Jičíně. Po velmi kvalitních výkonech se družstvo 4. ročníku umístilo
na krásném třetím místě a páťáci tento turnaj dokonce vyhráli. Ve čtvrtek 5. 12. se bude
konat, opět v Novém Jičíně, 2. kolo tohoto turnaje a naši borci zdaleka neusnuli na vavřínech. Ve škole pilně trénují a už se dalších zápasů nemohou dočkat. Tak jim všichni držme pevně palce.
V úterý 19.11. navštívil naši školu dráček Hasík z Nového Jičína se svým preventivně výchovným programem v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Během
hodinky se děti od hasičů například dozvěděly kdo to jsou hasiči, co je jejich práce, co
je to bezplatná telefonní linka tísňového volání, v čem je nebezpečné zneužití tísňových
telefonních čísel, jak správně nahlásit požár a spoustu dalších zajímavých informací.
Tato přednáška bude pokračovat 4. prosince praktickou částí.
18

Betlémské světlo
Jako každý rok přivezou skauti i letos do Česka vánoční plamínek
Betlémského světla. Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, a posléze je rakouskými skauty předáno skautským
delegacím z celé Evropy. V České republice putuje nejprve do Brna,
odkud je rozvezou vlaky po republice.
Pokud si přejete mít Betlémské světlo doma, můžete se zapsat
do formuláře v místním kostele, případně zaslat svou adresu na e-mail:
vojkuvkova.petra@seznam.cz. Přineseme Vám ho domů dopoledne na Štědrý den.
Skautský oddíl Minehawa
9
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KULTURNÍ KOMISE OBCE ZÁVIŠICE
A SKAUTSKÝ ODDÍL MINEHAWA

Jak jsme předeslali již v minulém čísle Závišického zpravodaje, rozběhla se
v naší mateřské škole naplno činnost zájmových kroužků, a sice flétny, keramiky
a zumby. O zájmovém kroužku flétny jsme se zmínili již v předchozím čísle zpravodaje. Nyní je na řadě keramika a zumba.
Kroužek keramiky probíhá ve Středisku volného času FOKUS v Novém Jičíně,
a to ve čtvrtek dopoledne (nepravidelně). Kroužek je určen především předškolákům.
Během lekcí keramiky se děti učí pracovat s keramickou hlínou. U dětí se rozvíjí
hlavně jejich představivost, fantazie, výtvarné cítění aj. Práce s keramickou hlínou
má velmi dobrý vliv na rozvoj jemné motoriky a rovněž na pracovní vlastnosti a návyky dítěte.

Vás zvou

ve čtvrtek 19 prosince 2013
od 16.00 hodin
na zahradu Pohostinství U Kremlů:

ŽIVÝ BETLÉM
v podání skautů
VÁNOČNÍ JARMARK
za doprovodu vánočních koled

Podzimní tvoření – ježci…

…jablíčková miska

Kroužek zumby se koná pravidelně ve čtvrtek odpoledne od 14.45 – 15.30 h.
v mateřské škole, resp. v herně Vrabčáků. Zumba pro děti je speciálně upravené cvičení pro děti. Děti cvičí podle hudby. V rámci cvičení dochází u dětí k rozvíjení pohybových dovedností, správného držení těla, sebeovládání, sebevědomí a týmové
spolupráce. Zároveň se u zumby děti skvěle zabaví.

DECHOVÉ HUDBY ZÁVIŠANKY
- domácí speciality
- svařák a jiné pochutiny
- vánoční dekorace
Srdečně zvou pořadatelé
V naší mateřské škole cvičí děti pod vedením zkušené lektorky Heidi.
V dalším vydáním Závišického zpravodaje se můžete těšit na zážitky dětí z Mikulášské nadílky. Pokusíme se Vám také přiblížit atmosféru vánočních příprav v naší
mateřské škole.
Mgr. Eva Bačová
10
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Školní okénko
Mateřská škola

OBEC ZÁVIŠICE POŘÁDÁ

Oddělení Vrabčáků
Měsíc listopad byl v naší mateřské škole ve znamení podzimu. V rámci týdenního
projektu s názvem „Několik dračích kousků“ si děti mj. vyráběly papírové draky.
ak jejich draci létají, tak to si děti vyzkoušely na louce při dopoledním pobytu venku.
A vězte, že všichni dráčci létali „na jedničku“.
V dalším týdnu děti sledovaly podzimní počasí a určovaly jeho charakteristické
znaky. Během tohoto týdenního projektu s názvem „Chystejte deštníky, podzim je tu“
děti vytvářely z netradičního materiálu dešťové kapky. Aby děti „nezmokly“, vyrobily
si pestrobarevný deštník, který dle své vlastní volby ozdobily různými geometrickými
tvary. V rámci projektu se děti naučily nové říkadlo a písničku, doprovodily se rytmické hudební nástroje. Dále plnily děti různé úkoly: např. poznávaly a pojmenovávaly barvy základní i složené; určovaly druhy geometrických tvarů; rozlišovaly, co je
velké (malé); co je větší (menší) atd.
Ve znamení zvířátek a jejich příprav na zimu se odehrával další týdenní projekt.
Během něj se děti naučily poznávat a pojmenovávat některá volně žijící zvířata u nás.
Dověděly se mnoho nového o jejich způsobu života: kde žijí, čím se živí, z kterých
částí se skládá jejich tělo aj., ale především, jak se zvířátka chystají na zimu. Při jedné
z vycházek do přírody se nám podařilo pozorovat mrštnou veverku Čiperku, jak si
chystá oříšky na zimu. Hned další den jsme na vycházce směrem do polí měli možnost sledovat srnky na pastvě. Byl to opravdu velký zážitek. Vyvrcholením celého
týdenního projektu bylo „Uspávání broučků“. Každé z dětí si vytvořilo z netradičního
materiálu broučka a domeček pro něj. Na vycházce jsme pak broučky společně uspali:
uložili jsme je pod spadané listí, zazpívali jsme jim ukolébavku a popřáli, ať se jim
v zimě pěkně spinká.

Broučci a berušky v domečku…

… a ještě společné foto před uspáváním
16
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Jednota Závišice
oznamuje
Od října letošního roku přešla naše prodejna pod Jednotu Hodonín. Došlo k menším
úpravám prodejny a změně prodejní doby:

Pohostinství U Kremlů v Závišicích
ve spolupráci s obcí Závišice
pořádá tradiční

PO-PÁ
SO
NE

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU

7-12
14-17
7-10.30
zavřeno

Nabízíme rozšířený sortiment potravin i průmyslového zboží, 14denní a měsíční akce
na zboží, týdenní akce na ovoce a zeleninu a víkendové akce.
Pro stálé zákazníky máme věrnostní klubové karty, které přinášejí různé výhody.

ve středu 25. 12. 2013
od 20.00 hod.
Hraje skupina KIWI

Jelikož se blíží svátky, připomínáme, že si u nás můžete objednat kapry a zboží
na sváteční dny (vánočky, veky, pečivo, chlebíčky, saláty, koláčky, aspiky, masové
rolády apod.).

Všichni jste srdečně zváni!

Lahůdkové i jiné zboží si u nás můžete objednat během celého roku.
Příjemné prožití svátků a úspěšný nový rok
přeje kolektiv prodejny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Sběr papíru
a plastových víček z PET lahví pokračuje
Vánoční mše v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích

Pokračujeme ve sběru papíru pro ZŠ a MŠ Závišice. Papír, prosím, odkládejte
ke dveřím z boční strany prodejny Jednota.
Víčka pro Nikolku z Rybí sbíráme neustále v ZŠ a MŠ a v kostele v Závišicích.

Mše sv. se budou konat:
24. 12. 2013 na Štědrý den
25. 12. 2013 na Boží hod vánoční
26. 12. 2013 na sv. Štěpána
29. 12. 2013
31. 12. 2013 na Silvestra
1. 1. 2014 na Nový rok

12

22.00 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.
10.15 hod.
16.00 hod.
10.15 hod.

Jaromíra Hajdová

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

10. 12. 2013
14. 1. 2014
15
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5. Jaké jsou Vaše priority v rozvoji obce/města do budoucnosti?
( označte x svých 10 z 15 priorit podpory)
Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, zvyků a tradic
Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany, rozvoj talentu
Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s dětmi, boj proti
drogám a jiným nežádoucím jevům
Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu strojů a zařízení pro
podnikání
Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe obnovitelných
Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a dovedností

Vážení občané Závišic,
Místní akční skupina Lašsko se na Vás obrací s žádostí o vyplnění jednoduchého dotazníku, pomocí kterého chceme získat informace o tom, jak vnímáte současnou kvalitu života
ve Vaší obci. Dotazník je anonymní, Vaše odpovědi budou využity pouze k přípravě tvorby Integrované strategie území MAS Lašsko.
1. Napište název obce / města, kde bydlíte:
……………………………………………..
2. Váš věk: (zakroužkujte)
méně než 18
18 – 26
26 – 40
40 – 60
60 a více
3. Váš aktuální pracovní stav: (zakroužkujte)
Zaměstnaný Podnikatel, OSVČ Student Senior Mateřská dovolená Nezaměstnaný
4. Jak hodnotíte současnou úroveň infrastruktury a kvality života ve vaší obci/městě?
(označte prosím x)
Oblasti

Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní zařízení)
Investice do sítí (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čističky, nakládání s odpady, elektřina, vytápění)
Opravy historických památek a staveb – kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy
Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírody a její pestrost
Odpovědné hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, ochrana potoků, řek a rybníků před znečištěním
Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především z dopravy
Podpora zlepšování veřejné správy v obcích, vzdělávání i informovanost volených zástupců
Zapojování občanů do správy veřejných záležitostí, společné plánování volených orgánů a občanů
Bezpečnost v obcích – snižování rizik v dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými přírodními katastrofami, boj
s kriminalitou

6.

Vypište záměry, které jsou podle Vás potřeba nejdříve konkrétně vybudovat (provést) ve Vaší obci/městě:
(např. vybudovat dětské hřiště, opravit náves, vybudovat zastávku, rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudovat sběrný
dvůr, apod.)
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Děkujeme za Váš čas
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Výborná

Veřejné budovy - Školy, úřady, veřejná zdravotnická
zařízení atd.
Veřejné prostranství - Chodníky, náměstí, návsi,
parky, veřejná zeleň atd.
Zázemí pro volný čas - Dětská hřiště, sportoviště,
kulturní domy, sokolovny atd.
Místní komunikace - Silnice, cesty atd.
Dopravní obslužnost - Počet spojů, kvalita cestování,
cena, umístění zastávek atd.
Nemovité památky - Kostely, kapličky
Negativní společenské jevy - Kriminalita, sociální
vyloučení, závislosti, nemoci atd.
Mateřské a základní školy - Dopravní dostupnost,
kapacita, kvalita výuky, modernizace škol atd.
Zdravotní péče - Dopravní dostupnost, ordinační
hodiny, lékárna, specializovaní lékaři, atd.
Životní prostředí - Třídění odpadu, ochrana ovzduší,
ČOV, kanalizace, vodovod atd.
Služby pro specifické skupiny obyvatel - Rodiče na
mateřské, senioři, zdravotně postižení atd.
Péče o krajinu a místní produkce - Moderní a
udržitelné zemědělství, lesnictví, rybářství, farmářské
trhy atd.
Cestovní ruch - Naučné stezky, ubytovací kapacity,
cyklostezky, propagace CR atd.
Konkurenceschopnost místních podnikatelů Modernizace provozoven, inovace, sociální podnikání
atd.
Zaměstnanost a vznik pracovních míst - Tvorba
pracovních míst, rekvalifikační programy, veřejně
prospěšné práce atd.
Kvalitní bydlení - Bydlení pro mladé rodiny, sociální
byty atd.
Aktivity občanů - Spolky, neziskové organizace,
pořádání kulturních a sportovních akcí atd.
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Dobrá

Spíše špatná

Nedostatečná

