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Poděkování
Koncem loňského roku jsem obdržela od Ligy proti rakovině Praha děkovný dopis
spolupracovníkům sbírky v rámci Českého dne proti rakovině, který proběhl 15. 5. 2013
(na účet LPR jsem odeslala 2.977 Kč).
Tato sbírka v roce 2013 byla nejúspěšnější sbírkou od roku 2004 - na sbírkovém účtu
se podařilo shromáždit krásných 14.900.000 Kč! Z vybraných finančních prostředků
LPR Praha podpořila např. Ústav chemie a biochemie Mendelovy univerzity v Brně,
Ústav radiační onkologie Nemocnice v Praze Na Bulovce, Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, pacientské organizace - kolektivní členy Ligy, rekondiční pobyty pro onkologické pacienty, projekty nádorové prevence včetně putovní výstavy Každý svého zdraví strůjcem v osmi městech ČR, vydávání poradenských a informačních brožur, nádorovou telefonní linku, hospicovou péči,
protikuřácké programy pro děti ze ZŠ atd. Podrobné informace o rozdělení finančních
prostředků najdete jako obvykle na http://lpr.cz/.
Organizátoři sbírky v dopise jménem všech, kterým vybrané peníze pomohly či pomohou, ze srdce děkují.
Jaromíra Hajdová

Placená inzerce

660 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

ZÁVIŠICE

O B C E

Z Á V I Š I C E / Ú N O R

2 0 1 4 / C E N A

1354 - 2014

Povodňový plán obce Závišice
Na webových stránkách obce Závišice http://www.zavisice.cz/
pod odkazem
nebo:
http://www.edpp.cz/dpp/zavisice
je zveřejněn Elektronický digitální povodňový plán obce Závišice.
Mimo jiné jsou zde údaje o aktuálním úhrnu srážek podle srážkoměrů v Ženklavě
a Rybí a údaje o aktuálním stavu hladiny potoka Sedlnice podle hladinoměrů
v Závišicích, Ženklavě a Štramberku.

Statistika roku 2013
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Ohlédnutí za rokem 2013

Zprávy od judistů

V roce 2013 jsme z prostředků obce zvelebovali Závišice dle našich finančních možností a dle potřeb občanů. Samozřejmě nejde vše, co by si kdo přál, ale snažili jsme se.
Měli jsme několik velkých projektů:
•
chodník od kostela na dolní konec, který byl bezesporu velmi potřebný,
protože pohyb pěších v tomto úseku byl velmi rizikový
•
výsadba zeleně kolem obce, kdy se snažíme o rozčlenění velkých lánů pomocí stromů a keřů tak, aby krajina kolem byla hezká a zároveň byla
schopna alespoň částečně rozbíjet větry, pohlcovat vodu a zabraňovat erozi
půdy
•
další z velkých akcí bylo zateplení Pohostinství u Kremlů a přilehlého sálu,
což mimo estetického má i funkční význam, tímto do budoucna dojde především ke snížení nákladů na spotřebu energií v celé budově
Z menších akcí zmíním:
na zahradě u Kremlů a v budově pohostinství:
•
úprava altánku - rozšíření pódia a zastřešení
•
výstavba udírny, topeniště se zastřešením a vydlážděním plochy
•
částečné zpevnění travnaté plochy u přísálí
•
rozšíření a rekonstrukce rozvodů elektrické energie do odlehlých částí zahrady
•
výroba nových lavic a stolů
•
doplnění oplocení o bránu u cvičiště hasičů
•
oprava houpačky a její rozšíření
•
výmalba prostor sálu, přísálí a příslušenství
•
zakoupení zánovních sporáků pro kuchyň a dovedení zemního plynu
do kuchyně
•
provedení krycích nátěrů okapů, výměna oplechování střechy, nátěr střechy
ve škole:
•
vybudování krytého pískoviště (zdravotně nezávadný písek bude dodán
na jaře)
•
pořízení zastiňovací plachty na oplocení hřiště u školy
•
vybavení ateliéru pro děti lavicemi, židlemi a tabulí
•
doplnění kuchyně o zánovní sporák
•
výměna bojleru na teplou vodu
•
položení nové podlahové krytiny v detašovaném pracovišti MŠ
•
zakoupení nového vysavače

Lošáková a Rýpar opět zlatí

v budově obecního úřadu:
•
zakoupení nových stolů a židlí v zasedací místnosti
•
oprava střechy před budovou
•
rozšíření sběrných prostor na elektrozařízení o vyřazenou boudu (za ObÚ)
•
výměna radiátorů a parapetů v zasedací místnosti
Zdeněk Vajda
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Ve výborných výsledcích pokračují i v novém roce závišičtí judisté. V Českém
Těšíně se v sobotu 11. ledna konal první letošní žákovský turnaj. Ze čtveřice závišických žáků zaznamenala vynikající vstup do nové věkové kategorie Anna Lošáková.
Z loňských benjamínků letos přestoupila mezi mladší žákyně. Pořadatele jí ale tuto
změnu ještě ztížili. Sloučili totiž váhu do 52 kg, kde byla sama do kategorie 57 kg.
Větší hmotnost soupeřek jí ale nečinila žádné problémy. Nejprve chvatem ouči gari,
položila na lopatky třineckou Simonu Waszperydestovou, a pak ani domácí Nikol Badinková neměla šanci, když prohrála na perfektní nasazené držení.
Zlatá medaile potom byla důkazem toho, že se poctivá příprava opravdu výplácí.
Další želízko v ohni byl Radek Rýpar. Bojoval
ve váze do 38 kg mezi staršími žáky. Spanilou jízdu
přes své soupeře odnesl jako první Šimon Filipec
z SKP Ostrava. Rýparův tlak zaznamenal na ukazateli skóre nejprve tři krát juko a potom přišel ippon
na držení. Druhý zůstal na štítě závišického judisty Slovák Erik Vnuk ze Slávie Žilina,
který skončil na zádech po čistě provedeném chvatu seoi naga. Pestrost rejstříků judistických technik pak předvedl Rýpar v rozhodujícím zápase se svým sparingovým partnerem Danielem Šimkem z SKP Frýdek-Místek. Precizně provedené harai goši znamenalo opět výhru na ippon. V součtu to pak bylo pro Radka Rýpara celkové 1. místo.
Daniel Šimek potom bral s jedinou porážkou stříbro.
Velkou motivaci měl v kategorii mladších žáků do 38 kg Filip Hanzelka. Dopředu
jej tlačily dvě zlata svých oddílových kolegů. Jeho kategorie ale byla doslova nabita
favority. Hned v prvním zápase s ostravským Janem Cigánem bylo skóre od začátku
do konce nerozhodné. Oba soupeři se dobře znají a mají spolu vyrovnanou bilanci.
V základním čase nebyl schopen rozhodčí určit vítěze, tak přišlo ke slovu golden
skóre. Závišický Hanzelka zde byl od úvodu aktivnější a vše nasvědčovalo tomu, že
zvítězí na praporky. Téměř se závěrečným gongem ale přišel nečekaný Cigánův kontr,
bodově ohodnocený na juko a tím Hanzelkové vypadnutí z pavouka. Reálná šance
potom ještě žila v opravách. Jeho přemožitel Cigán, ale nesplnil papírové předpoklady
a nestačil na těšínského Jakuba Mila. Ten před domácím publikem nečekaně vyhrál
a vystavil tím Hanzelkovi definitivní stopku.
Na turnaji u polských hranic zápasil i Jan Štihel. Jeho premiérový start mezi mladšími žáky mu zhořkl, vinou velkého množství favoritů v jeho váze do 38 kg. Jako prvního soupeře mu los přiřkl krajskou jedničku, pozdějšího vítěze Luďka Kubíčka z SKP
Frýdek-Místek a v opravách narazil na bronzového medailistu Jana Petrželu. Ani
s jedním ze soupeřů neměl šanci na vítězství, a tak mu možná pozice v poli poražených
pomůže v tréninkovém úsilí.
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stanovená v projektové dokumentaci. Pokud jsou navíc realizována vystoupení, při kterých se používá otevřený oheň apod., musí organizátor provést další bezpečnostní opatření. Striktně je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík či acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být
používány ani jako výzdoba.
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více
než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně závazných vyhláškách obcí.
Další povinnosti organizátorů (provozovatelů) výše uvedených akcí upravuje vyhláška
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky
č. 268/2011 Sb. Příloha č. 6 část B uvedené vyhlášky (v návaznosti na § 30 odst. 2)
stanoví, že nad místy, kudy unikají osoby, a v celém podhledu a prostoru pod stropem
shromažďovacího prostoru nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které při hoření
nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají. V případě, že prostor není určen
ke shromažďování většího počtu osob, platí, že v jiných prostorech, určených pro více
než 10 osob, nesmí být použity hořlavé látky na více než 30 % plochy pod stropem,
při čemž tyto nesmí být instalovány v prostoru přede dveřmi a za dveřmi a to v ploše
odpovídající trojnásobku šířky dveří vymezené částí kruhu k ose dveří. Rovněž nad venkovním shromažďovacím prostorem nesmí být použity hořlavé látky nebo látky, které
při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají.
Zde je nutné zdůraznit, že citovaná vyhláška je nadřazena nařízením kraje nebo obecně
závazným vyhláškám obcí, které nemohou stanovit nižší úroveň bezpečnosti.
Organizátor akce, je také povinen nezahajovat akci při zjištění nedostatků v dodržování
podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit
a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob. Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s vysměrováním únikových cest, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření
nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou povinni
stanovené pokyny respektovat.
Pokud se zúčastníte obdobné společenské akce, informujte se o základních
bezpečnostních opatřeních stanovených jejím organizátorem.
Chraňte život a zdraví sebe a svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje,územní odbor Nový Jičín
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Obec Závišice
vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace
Starosta obce Závišice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace
Požadavky:
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve zně ní pozdějších předpisů,
• plná způsobilost k právním úkonům,
• znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství,
• občanská a morální bezúhonnost.
Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),
• životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností),
• čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání,
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní
zkoušce),
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (v souladu s § 3 odst. 1
písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení
do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat činnost ředitele/ředitelky školy,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
• koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu formátu A4),
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitelky/ředitele školy.
Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 8. 2014.
Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady
(přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište).
Termín podání přihlášek do: 31. 3. 2014 do 14 hodin
Přihlášky doručte osobně na OÚ Závišice nebo zasílejte doporučeně na adresu:
Obec Závišice
Závišice 115
742 21 Kopřivnice
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – konkurzní řízení ZŠ Závišice
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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2014
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2013 ze 16. 12. 2013 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 490,-Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 245,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2014 a
245,-Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2014,
2) jednorázově na celý rok:
490,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2014.
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)
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
trvalého pobytu), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.
Občané, kteří v loňském roce neobdrželi tašky na tříděný odpad,
mají možnost si je vyzvednout na obecním úřadě.

Nelze též přesně zjistit, zda Hückeswagenové v době největší rodové moci drželi
vedle panství Starý Jičín též území okolo Štramberka. Někteří historikové už od sklonku
17. století předpokládali (bez znalostí písemných dokladů), že hrad Štramberk s okolím
náležel původně templářům a byl po konfiskaci převeden zpět do rukou panovníka.
V té době olomoucké biskupství i Hückeswagenové, a později i Bludovici, organizovali v držených částech severovýchodní Moravy poměrně intenzivní osídlování volných,
výše položených, zřejmě převážně zalesněných terénů. Víme, že říčka Sedlnička tvořila
hranici mezi lenním a alodním zbožím Hückeswagenů kolem hradu Starého Jičína.
Pravděpodobně koncem 13. století už byla sídelní struktura podél říčky Sedlničky zhruba
na sever od linie Libhošťská hůrka - Bílá hora ustálena osadami Sedlnicí a Závišicemi.
Jejich části rozdělené vodním tokem se ve středověku vesměs vyvíjely jako nezávislé
úseky dvou samostatných panství.
Intenzivní kolonizační činnost v podhorské oblasti Beskyd vedla ke vzniku většiny
zdejších osad s půdorysem lesních lánových vsí už okolo roku 1300. Znalec historie našeho kraje, Adolf Turek soudí, že počátky Závišic lze klást do druhé poloviny 13. století.
O sto let později, v polovině 14. věku, byly už Závišice rozděleny na dva díly. Tento fakt
lze vykládat různě. Je možné, že hranice z r. 1267 opravdu nešla podle toku Sedlničky,
která neustále meandrovala a měnila tok a koryto, nýbrž po vyvýšenině na levém břehu
a byla upřesněna, když došlo k rozdělení vsi.
Závišice totiž náleží mezi typické lánové lesní vsi a této formy dosáhly po vyklučení
lužního lesa pro zvětšení původní plužiny. Proto došlo k jejich rozdělení až nějakou dobu
po této úpravě.
Hückeswagenové své alodní zboží okolo Starého Jičína pozbyli kolem r. 1278, tvrdí
Adolf Turek.
(pokračování příště)

Poplatek ze psů na rok 2014
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanovena sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího
psa téhož držitele. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího.
Platbu proveďte nejpozději do 31. 3. 2014 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 psů (např. 12400001)
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice
do 15 dnů od zániku a může požádat o vrácení přeplatku.
4

Požární bezpečnost na plesech a akcích s větším počtem osob
Každoročně koncem ledna začíná společenská sezóna plesů a jiných velkých společenských událostí. Při této příležitosti bychom rádi organizátorům takových akcí připomněli některé povinnosti vyplývající pořadatelům a organizátorům z platné právní úpravy.
Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní, se může konat jen
ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich
projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest
a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři popř. provozovatelé mimo jiné povinni zabezpečit
především dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich
označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a
pořadatele apod. V žádném případě nesmí být počet účastníků akce větší, než je hodnota
19
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V našem případě se jednalo o předání uvedeného rozsáhlého území od dnešních
Hranic až k Ostravici králem Přemyslem Otakarem I. německému rodu pánů z Hückeswagenu z Porýní, jejichž představitel Arnold z Hückeswagenu byl
kancléřem krále Přemysla. Arnold vlastnil tento ohromný majetek
už před r. 1240 a je vzpomínán ještě r. 1251. Roku 1260 už nežil.
S Arnoldem je spojen vznik hradu Šostýna (vznik koncem 13. stol.)
a Hukvald (hrad vznikl mezi lety 1257-1285). Jeho syn Frank však
toto území neudržel, a tak okolo r. 1256 získal tento majetek olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku. Ten si polovinu ponechal
a druhou část (Příborsko a pozdější Frenštátsko) propůjčil Frankovi
v léno. Tato část končila na západě zhruba u řeky Sedlničky - ta
rozdělovala Závišice na dvě části, stejně jako Sedlnici Frank vlastnil jako dědictví i hrad Jičín (Starý Jičín) a o ten přišel mezi léty
06: Biskup Bruno 1260 - 1270 tak, že ho byl nucen postoupit či prodat Bludovi z Pňovic, který byl příbuzným Frankovy manželky Trojslavy a poručníkem jejich synů. Bludovo panství (později novojičínské) hraničilo se zeměpanským Štramberkem. Blud
z Pňovic byl zřejmě zakladatelem obchodního centra – nového města pod hradem
Jičínem – Nového Jičína, který stál už r. 1293.
Frank sídlil na svém hradě v Příboře. On, jeho žena Trojslava a synové Blud, Heřman
a Jindřich se psali jako „páni z Příbora“ (r. 1251 se Frank uvádí jako „comes de Vryburk“ – hrabě z Příbora. Ještě k Bludovi z Pňovic (z Jičína): R. 1310 získal od něho starojické panství s hradem pan Vok z Kravař, který rozmnožil rodové panství ještě o Fulnek, Helfštejn a Bílovec.
Dějiny Horních (Malých) Závišic na levém
břehu Sedlničky (s alodním dvorem - alodní
dvůr: za feudalismu znamenal plně svobodný,
obvykle šlechtický statek) jsou vázány na panství novojičínské (původně starojické s hradem) a štramberské.
Dějiny Dolních (Velkých) Závišic (též
manských) na pravém břehu Sedlničky jsou
vázány na panství šostýnské (Šostýn postavil
některý ze synů Frankových okolo r. 1293),
později hukvaldské (majetek biskupství /
arcibiskupství/ v Olomouci). Sedlnička tvořila
(podle testamentu biskupa Bruna z r. 1267)
západní hranici biskupského (lenního) zboží
(Léno: za feudalismu to znamenalo statek udělený do osobního nebo dědičného držení
za konané služby. Není vyloučeno, že v některých obdobích a v některých místech přesahovalo některé panství i za Sedlničku, a to
07: Části Závišic – pravo- a levobřežní
v obou směrech.
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Blahopřání jubilantům
Ivan Mizerák
Vlasta Hyvnarová
Jana Hývnarová
Anastasie Poláchová
Zdeněk Slováček

Anna Michálková
Antonín David
Věra Horáková
Marie Valová
Anna Hyvnarová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční

ve středu 12. 2. 2014 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

11. 2.
4. 3.
Připravujeme
Obracím se na občany s prosbou o pomoc při přípravách na letošní Dožínky.
Věřím, že se většině vloni SLAMÁCI líbili, a proto chceme i letos v podobném duchu pokračovat v této propagaci
ze slámy. Vím, že je ještě spousta času, ale tahle propagace
Dožínek je náročná na čas, proto je třeba pomalu zahájit
přípravy. Pomoc spočívá v tom, že potřebujeme k ušití
nových kostýmů pro SLAMÁKY stará prostěradla a větší
kusy různých látek zhruba v tomto rozměru. Nebojte se
přinést, pomůžete nám v dobré věci. Pokud máte nějaký
dotaz nebo máte něco, čím by se dali slámoví kamarádi oživit, klidně mi zavolejte
na tel. 604 793 553 nebo na úřad 556 856 000 a domluvíme se. Pokud chcete donést
a pomoct, tak kdykoli v pracovní dobu na obecní úřad nebo po dohodě vyzvedneme
u Vás doma. Všem předem děkuji za ochotu.
Zároveň bych chtěl ještě zpětně poděkovat manželům Jarolímovým za poskytnutí
spousty materiálů na loňské kostýmy. Věřím, že nám občané pomůžou a společně se
nám povede i letos vymyslet a vyrobit další hezké „slámové spoluobčany“, kteří nás
budou obdobím Dožínek provázet. Děkuji
za celou kulturní komisi
Ladislav Lípový
5

Zpravodaj/únor 2014

Pozvánky

Zpravodaj/únor 2014

ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI
12 zastavení na cestě staletími
Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec
II.
Severovýchodní Morava ve 12. a 13. století
Hranice Moravy počátkem 12. století končila asi u dnešních Hranic a dále pak byly
jen prastaré obchodní cesty – stezky a několik strážných hradů (Starý Jičín, Hukvaldy)
směrem k hranicím Slezska (řeka Ostravice). Oblast byla pokrytá pralesy s nepatrným,
asi slovanským, osídlením na přístupných místech, pro zemědělské účely nevyužitelná
bez klučení lesů. Hlavní obchodní cesty byly dvě a křižovaly se snad v oblasti dnešního
Nového Jičína (pozdější obchodní centrum panství hradu Jičína).
Zde je na místě připomenout, že po vzniku obchodního centra se stejným jménem se
hrad nazýval Starý Jičín a obchodní centrum Nový Jičín.
Jednalo se předně o stezku vedoucí od dnešních Hranic
na východ přes dnešní Nový Jičín a Příbor do Polska
(Krakov) a pak o stezku ze Slezska (od Baltu přes Polsko)
přes Opavu, Hradec a Nový Jičín na jih (jantarová).
Pro náš kraj je důležitá obchodní cesta na východ se strážními hrady Starý Jičín, Hukvaldy, Štramberk – původně
jen „strážné“ hrady.
Poněvadž cesty sloužily k obchodním účelům (výměna
zboží), byly na vhodných místech později zakládány osady,
z nichž se pak vyvinula větší či menší města: Nový Jičín,
Příbor, Místek, ale též Brušperk atd.
Od 11. století se ze Středomoří přes dnešní Francii přelila přes Rýn až po Vislu a Bug vlna velikého hospodářského rozvoje. Vyžadovalo to rozšiřování zemědělské výroby
na úkor lesů, k čemuž poskytovalo též území severovýchodní Moravy velké možnosti. Slabé osídlení to nemohlo
03: Jantarová cesta
zajistit. S tím souvisel i vznik sítě měst a městeček jako
center nového tržního hospodářství. Aby se tento proces na našem území urychlil,
dochází zvláště za vlády Přemysla Otakara I. (panoval 1197-1230) a Václava I. (panoval
1230-1253) k tzv. vnější kolonizaci, tj. osídlování území cizími obyvateli.

04: Hukvaldy v době největší slávy (1673)
6
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05: Starý Jičín
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V souladu s § 46 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání /Školský zákon/ vyhlašuje ředitelka Základní
školy a Mateřské školy Závišice, příspěvkové organizace

zápis do 1. třídy,
který se uskuteční ve čtvrtek dne 6. února 2014 v 16:00 hodin.
Zápisu se zúčastní všechny děti předškolního věku,
které do 31. 8. 2014 dovrší šest let a ty děti,
které měly v loňském roce odklad školní docházky.
K zápisu do 1. třídy zákonní zástupci dítěte přinesou:
občanský průkaz,
rodný list dítěte.
Mgr. Dana Hýlová, ředitelka

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na tradiční
KONČINOVÝ PLES
v pátek 28. 2. 2014 od 20.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů
Hudba: YPSILON
Vstupné: 80 Kč

Na Vaši účast se těší hasiči
16
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Sousedské vztahy podle nového občanského zákoníku
Právní režim prostoru nad i pod povrchem pozemku
Prostor nad i pod povrchem pozemku může být vzhledem k vývoji techniky využíván nejrůznějším způsobem, na který již nyní pamatují nejrůznější právní předpisy, které vlastníka omezují rozličným způsobem. Na případy, na které nelze aplikovat zvláštní
právní předpis, pamatuje ustanovení § 1023 NOZ upravující obecný právní režim prostoru nad i pod povrchem pozemku, podle kterého je-li tu důležitý důvod a nemá-li
vlastník rozumný důvod tomu bránit, musí vlastník strpět užívání prostoru nad nebo
pod pozemkem. Dojde-li však ke změně poměrů, tj. odpadne-li důležitý důvod, nemůže
osoba, která ony prostory využívala, z tohoto pro sebe odvodit nějaké další právo
do budoucna. Bylo-li však v této souvislosti zřízeno v době, kdy tu důležitý důvod ještě
byl, úředně schválené zařízení, což se mohlo stát i s velkými náklady, nemůže vlastník
pozemku požadovat odstranění takového zařízení, nýbrž jen žádat o náhradu škody.
Rozhrady
Rozhrada je cokoli, co rozděluje dva pozemky. Rozhrady, jejichž právní režim
upravuje ust. § 1024–1028 NOZ, ukazují patrné hranice mezi pozemky, ať již přirozené
či umělé, např. zeď, živý plot, mez, stromová alej. Pokud jde o vlastnické právo
k rozhradě, uplatňuje NOZ vyvratitelnou domněnku, že tam, kde není jasné, komu
z vlastníků sousedních pozemků rozhrada náleží, náleží oběma vlastníkům společně.
Společnou zeď může každý užívat na své straně až do poloviny její tloušťky a zřídit v ní
výklenky tam, kde na druhé straně nejsou. Nesmí však učinit nic, co zeď ohrozí nebo co
sousedovi překáží v užívání jeho části. V případě jiných druhů rozhrad než zdí, se postupuje analogicky. Kde jsou rozhrady dvojité nebo, kde je vlastnictví rozděleno, tzn. kde
je nepochybné, jaká rozhrada náleží jednomu či druhému z vlastníků sousedního pozemku, udržuje každý svým nákladem, co mu patří.
Vlastník není povinen znovu postavit rozpadlou zeď, plot nebo obnovit jinou rozhradu, musí ji však udržovat v dobrém stavu, hrozí-li následkem jejího poškození sousedovi škoda. To ovšem nezasahuje do veřejnoprávních povinností, které stanoví zvláštní
právní předpisy, např. na úseku státní památkové péče. Dojde-li však k takovému narušení rozhrady, že hrozí, že se hranice mezi pozemky stane neznatelná, má každý soused
právo požadovat opravu nebo obnovení rozhrady.
Na návrh souseda a po zjištění stanoviska stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, je-li to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků.
Jsou-li hranice mezi pozemky neznatelné nebo pochybné, má každý soused právo
požadovat, aby je soud určil podle poslední pokojné držby. Nelze-li ji zjistit, určí soud
hranici podle slušného uvážení.
Nezbytná cesta
Ust. § 1029–1036 NOZ upravuje právo zřízení nezbytné cesty. Možnost žádat
po sousedovi a v případě jeho nesouhlasu u soudu zřízení nezbytné cesty je poskytnuta
vlastníkovi té nemovitosti, která postrádá dostatečné spojení s veřejnou cestou, tak aby
svou nemovitou věc mohl řádně užívat. Dosažení pohodlnějšího spojení však důvodem
pro zřízení nezbytné cesty není. Zvažuje se zde jak potřeba osoby požadující zřízení
nezbytné cesty, tak zájem vlastníka sousedního pozemku, jehož vlastnické právo má být
8
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Základní škola
Po dlouhém odpočinku a plní dojmů jsme se v lednu zase všichni s chutí pustili
do práce. A začali jsme přímo pohádkově. Ve středu 8. 1. totiž do naší školičky zavítalo
divadélko z Hradce Králové s pohádkou „Jak se vaří pohádka – O draku Všežraváku“.
Pohádka, ve které drak snědl dokonce i bagr, se dětem velice líbila a důkazem toho nebyly jen usměvavé tváře, ale i dlouhý potlesk na závěr.
Den předtím navštívila naší školu společnost Renarkon se svým programem
„Kouzelná třída“. Během dvou hodin se děti přirovnávaly ke zvířátkům podle svých povahových vlastností a kromě chvály na svou osobu, zazněla mnohdy i slova sebekritická.
Ve čtvrtek 16.1. jsme ve škole uspořádali sportovní den. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to ve skoku přes švihadlo „ O nejlepšího skokana“ a ve šplhu „ O nejlepšího
šplhouna“. A jak vše dopadlo? Vítězem ve skoku se stala Anička Lošáková, na druhém
místě skončil Ondra Štěpánek a na třetím místě se umístila Tereza Lichnovská. Titul
„Šplhoun školy“ získal Ondra Štěpánek, druhá došplhala Anička Lošáková a o třetí příčku se dělila Zuzka Pustějovská s Honzou Štihelem. Mezi mladšími byli nejlepší Dorotka
Procházková a Kubík Štihel.

V pondělí 20.1. jsme se v KD v Kopřivnici zúčastnili netradiční hodiny zpěvu. Děti
si společně s J. Uhlířem zazpívaly spoustu známých filmových i pohádkových písniček
a dokonce si i společně zatančily.
Ve středu 29.1. navštívili školu manželé Paldusovi se svou show se zvířátky. Děti
mohly obdivovat žonglérské vystoupení, vystoupení s pejsky a pohladit si mohly i opičku
Žofinku. Celé představení se dětem moc líbilo o čemž svědčí velký potlesk na závěr
a vynucení si přídavku.
A pak už nadešel dlouho očekávaný den. Čtvrtek 30. 1., den zhodnocení
společné práce a rozdání vysvědčení za první pololetí školního roku
2013/2014. A protože se celé pololetí všechny děti pilně učily a vzorně
připravovaly na vyučování, odcházely domů s vysvědčením v ruce
a s úsměvem na tváři. Tento slavnostní den ještě vylepšil p. Tovaryš
se svým kouzelnickým vystoupením, na kterém jsme se všichni moc dobře
pobavili. Všem dětem přejeme, aby jejich školní výsledky byly i v druhém
pololetí alespoň tak dobré jako v pololetí prvním.
15
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trestná činnost
spácháno skutků

2010
10

2011
14

2012
16

2013
21

zjištěno pachatelů

6

4

7

8

Přestupky:
V roce 2013 bylo v obci Závišice zjištěno spáchání 18 přestupků,
ve 13 případech byl pachatel zjištěn.

přestupků CELKEM /

2010
16 / 14

2011
31 / 26

2012
33 / 29

2013
18 / 13

1/0

6/1

4/0

4/0

2/1

2/2

0/0

1/1

13
-

21
2/2

29
-

12
1/1

zjištěn pachatel

proti MAJETKU /
zjištěn pachatel

občanské SOUŽITÍ

/

zjištěn pachatel

BESIP
OSTATNÍ / zjištěn
pachatel

npor. Bc. Ivan Pilát
vedoucí OOP ČR Kopřivnice

Školní okénko
Mateřská škola
Začátek nového kalendářního roku byl pro nás ve znamení pohádky o drakovi.
Ve středu 8. ledna k nám přijeli divadelní herci z Hradce Králové. Zahráli nám pohádku
s názvem: „Písnička o drakovi, aneb Jak se vaří pohádka“. Pohádka, ve které všechno
dobře dopadlo, se nám všem moc líbila. Po skončení jsme si o pohádce povídali a někteří
z nás si nakreslili i obrázek.
Mgr. Eva Bačová

omezeno. Obojí zájmy musí být vyváženy. Nezbytnou cestu soud nepovolí, převýší-li
škoda na nemovité věci souseda zřejmě výhodu nezbytné cesty, způsobil-li si nedostatek
přístupu z hrubé nedbalosti či úmyslně ten, kdo o nezbytnou cestu žádá, nebo žádá-li se
nezbytná cesta jen za účelem pohodlnějšího spojení. Dále musí být rovněž zváženo, jdeli o případ, kdy se potřebnému vlastníkovi umožní spoluužívání již existující cesty souseda, anebo zřízení cesty nové, protože druhým z uvedených opatření se do sousedova
vlastnického práva zasáhne podstatněji. Obklopuje-li nemovitost bez přístupu několik
sousedních pozemků, povolí se nezbytná cesta jen přes jeden z nich, přičemž se uváží
nejpřirozenější přístup. Ztratí-li nemovitost spojení s veřejnou cestou proto, že pozemek
byl rozdělen, lze žádat nezbytnou cestu jen po osobě, která se na dělení podílela a to
bez úplaty.
Vlastníku sousedního pozemku je umožněno požadovat po tom, kdo si nezbytnou
cestu nárokuje, aby vykoupil pozemek zasažený zřízením nově vybudované umělé cesty. Přitom je nutno pamatovat na to, že se taková změna vlastnických poměrů může záporně promítnout i do hodnoty zbývajícího nemovitého majetku tohoto vlastníka, a tudíž
i to musí být zohledněno při stanovení kupní ceny.
Nezbytnou cestu lze povolit jen za úplatu, která může být hrazena i ve formě splátek. Vedle úplaty poskytne vlastník nemovitosti, v jehož prospěch byla nezbytná cesta
povolena, jistotu přiměřenou případné škodě způsobené na dotčeném pozemku, vyjma
případů, kdy je zřejmé, že tu riziko takových škod není. Dotčením sousedního pozemku
mohou být v odůvodněných případech zasažena i práva dalších osob, nejen vlastníka.
Jedná se zejména o oprávněné z práva věcného břemene, zástavního věřitele či oprávněného z předkupního práva. Má-li být zřízením nezbytné cesty dotčeno věcné právo těchto osob, poskytuje se plnění i těmto osobám. Jinak je tomu, jde-li o závazková práva
třetí osoby (typicky půjde o případy nájmů nebo pachtu). Taková třetí osoba může odškodnění požadovat jen proti vlastníku sousedního pozemku, který je vůči ní ve smluvním poměru.
Je-li povoleno zřídit na dotčeném pozemku nezbytnou cestu jako umělou, zřizuje
a udržuje ji ten, v jehož prospěch byla povolena.
Pomine-li příčina, pro niž byla nezbytná cesta povolena, přičemž oprávněná strana
nemá oprávněného důvodu pro její zachování, soud na návrh vlastníka dotčeného pozemku nezbytnou cestu zruší. Při zániku práva nezbytné cesty se úplata nevrací, složená
jistota se však vypořádá.
Vzhledem k tomu, že je v naší společnosti občas snaha vykládat právní předpisy
proti jejich smyslu, zabývá se NOZ i obecnými výkladovými pravidly (§ 2), zásadami
soukromého práva (§ 3) a pravidly pro užívání tohoto zákona (§ 10). Při výkladu jakýchkoliv ustanovení je nutné mít tyto výkladová ustanovení na zřeteli. Při aplikaci zákona je proto vhodné se nejprve zamyslet nad smyslem aplikovaného ustanovení a až
následně se zabývat významem jednotlivých slov a jejich vzájemným souvislostem,
nikdo se totiž podle výslovné dikce ust. § 2 odst. 2 NOZ nesmí dovolávat slov právního
předpisu proti jeho smyslu.
Čerpáno z NOZ, z jeho důvodové zprávy a poznámek autora.
JUDr. Rostislav Michálek
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Tříkrálová sbírka 2014

Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení
Policie ČR Kopřivnice v roce 2013, srovnání s předchozímí léty (výňatek)

Personální oblast
Obvodní oddělení Policie ČR v Kopřivnici je oddělením se systemizovaným početním stavem 36 policistů. Počátkem roku 2013 byl skutečný stav 28
policistů a v průběhu roku byl personální stav navýšen na aktuálních 34 policistů. Zde je na místě konstatovat, že do roku 2012 byl systemizovaný stav našeho útvaru 38 policistů a byl razantně snížen v rámci úsporných opatření vlády
ČR až na neúnosný stav 28 policistů. V první polovině roku 2013 bylo zřejmé,
že personální situace našeho útvaru, ve spojení se zvýšenou kriminalitou a
s tím provázanou zvýšenou administrativní zátěží, vedla ve svém následku
k nedostatečnému výkonu venkovní služby nejen v denních, ale i v nočních
hodinách. V reakci na toto byly ze strany ÚO Nový Jičín podniknuty kroky ke
zlepšení personální i bezpečnostní situace nejen posílením výkonu služby o
nové policisty, nýbrž i k posílení venkovního výkonu služby policisty Stálé pořádkové jednotky KŘ MSK, které probíhá do současné doby. Personální situace OOP se tak v druhé polovině roku zlepšila a posílení výkonu služby je očekáváno po návratu dvou studujících policistů.

Závišice:
Trestná činnost:
V roce 2013 bylo v katastru obce Závišice zjištěno spáchání 21 trestných činů. U 8-mi případů byl pachatel zjištěn.
Trestná činnost byla zjištěna:
•
3x v měsíci dubnu (neoprávněné užívání vozidla, krádež věcí ze zahradní chatky, vloupání do vozidla – pachatel zjištěn)
•
7x v měsíci dubnu (krádež peněženky s penězi a platební kartou
z vozidla, podvod – pachatel zjištěn, porušování domovní svobody –
pachatel zjištěn, porušování domovní svobody – pachatel zjištěn,
vloupání do zahradního skladu nářadí, vloupání do chaty, porušování
domovní svobody – pachatel zjištěn)
•
4x v měsíci červnu (vloupání do chatky, krádež věcí z garáže – pachatel zjištěn, vloupání do zahradní kůlny, krádež jízdních kol)
•
1x v měsíci červenci (krádež jízdního kola)
•
4x v měsíci srpnu (vloupání do vozidla, krádež jízdního kola, krádež
závěsu na traktor, krádež motorové nafty z nákladního vozidla Tatra)
•
1x v měsíci říjnu (krádež jízdního kola – pachatel zjištěn)
•
1x v měsíci listopadu (ohrožování výchovy dítěte – pachatel zjištěn)
10

13

Zpravodaj/únor 2014

Zpravodaj/únor 2014

ČERVENEC
5. 7.
Pouťová zábava ( Kulturní komise )
9. 7.
Projížďka koňmi ( Klub důchodců )
18.-19. 7. Oslavy 120let založení Sboru dobrovolných hasičů Závišice ( SDH )
18. 7.
Slavnostní valná hromada, den otevřených dveří v hasičské zbrojnici,
výstavka historie SDH ( SDH )
19. 7.
Netradiční soutěž o pohár starosty obce Závišice, Hasičský výlet na zahradě
-----Pohostinství u Kremlů ( SDH )
-----Tábor ( Skauti )
SRPEN
10. 8.
Mariánská pouť u kapličky na Pasekách ( KDU-ČSL )
16. 8.
Dožínky ( Obec, SDH, KDU-ČSL )
-----Hvězda ( Skauti )
-----Holubářské odpoledne ( Holubáři )
ZÁŘÍ
3. 9.
Posezení u táboráku ( Klub důchodců )
13. 9.
Pravý-Levý - fotbal starých gard ( TJ )
-----Branný závod ( Kulturní komise, Skauti, Myslivci )
Zájezd na Velehrad ( Klub důchodců )
----------Skautská pouť ( Skauti )
ŘÍJEN
8. 10.
Beseda s p. Adamcem ( Klub důchodců )
11. 10.
5. ročník Železného hasiče obce Závišice ( SDH )
18. 10.
Drakiáda ( Kulturní komise )
-----Lampionový průvod ( Obec )
-----Drakiáda ( Skauti )
-----Divadelní vystoupení - Divadlo Pod věží Štramberk ( KDU-ČSL )
-----Vítání občánků ( Obec )
LISTOPAD
8. 11.
Martinský krmáš ( Klub důchodců )
15. 11.
Turnaj Člověče, nezlob se ( Komise životního prostředí )
PROSINEC
6. 12.
Mikulášský turnaj ve volejbale ( TJ )
7. 12.
Mikulášská pohádka s nadílkou ( KDU-ČSL )
25. 12.
Štěpánská zábava ( Pohostinství U Kremlů + Obec )
26. 12
Štěpánský turnaj v nohejbale ( TJ )
29. 12.
Předsilvestrovský pokec ( Klub důchodců )
-----Vánoční besídka a jarmark ( Škola )
-----Betlémské světlo ( Skauti )
-----Vánoční koncert ( Obec )
-----Živý betlém ( Skauti )
-----Vánoční jarmark ( Kulturní komise )
-----Bowlingový turnaj ( Klub důchodců )
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Plán akcí v obci Závišice na rok 2014
Termíny akcí mohou být změněny nebo akce zrušeny (např. z důvodu nepříznivého
počasí). Neuvedené termíny budou upřesněny v průběhu roku.
ÚNOR
6. 2.
Zápis do ZŠ ( Škola )
8. 2.
Obecní bál ( Obec )
12. 2.
Přednáška p. Kořenka ( Klub důchodců )
15. 2.
Lyžařský zájezd - Kralický Sněžník ( TJ )
16. 2.
Maškarní ples ( Škola )
28. 2.
Končinový ples ( SDH )
BŘEZEN
7. 3.
Výroční valná hromada ( TJ )
12. 3.
Schůzka ( Klub důchodců )
------Školení řidičů ( Klub důchodců )
DUBEN
9. 4.
Schůzka ( Klub důchodců )
18. 4.
Den Země ( Skauti, Komise životního prostředí)
19. 4.
Velikonoční turnaj ve volejbale ( TJ )
27. 4.
Jízda osením ( KDU-ČSL )
29. 4.
Zájezd - Ostrava ( Klub důchodců )
30. 4.
Slet čarodějnic ( Kulturní komise )
------Velikonoční skautské kuřátko ( Skauti )
KVĚTEN
6. 5.
Den matek ( Škola )
7. 5.
Den matek ( Klub důchodců )
10. 5.
Pouť do Wadowic a na Kalwarii Zebrzydowskou ( KDU-ČSL )
11. 5.
Jarní koncert Dechového orchestru města Štramberk k Svátku matek
( KDU-ČSL + Obec )
20. 5.
Zápis do MŠ ( Škola )
23. 5.
Noc kostelů ( KDU-ČSL )
24. 5.
Závišický pedál ( TJ )
30. 5.
Den dětí ( Kulturní komise, Skauti )
31. 5.
1.kolo Novojičín. ligy v požár. sportu O pohár starosty SDH Závišice ( SDH )
-----ZVaS - Závod vlčat a světlušek ( Skauti )
-----Zájezd ( Obec )
-----Vítání občánků ( Sociální komise )
ČERVEN
4. 6.
Vaječina ( Klub důchodců )
7. 6.
Kremlfest ( Kulturní komise )
8. 6.
Svatodušní škvařenice ( KDU-ČSL )
14. 6.
Vořiškiáda ( Kulturní komise )
28. 6.
Turnaj v malé kopané ( TJ )
30. 6.- 4.7. Letní tenisová škola mládeže ( TJ )
-----Skautské dopoledne v MŠ ve Štramberku, Závišicích ( Skauti )
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