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Obecní úřad informuje
Odhalení kříže

původní kříž

V neděli 21. září 2014 P. Mgr. Vladimír Zelina
slavnostně posvětil stélový kříž umístěný u kostela.
Tento památník jsme odhalili u příležitosti výročí sta
let od vypuknutí první světové války.
Skládá se ze tří částí. Spodní díl je z kamene,
středový díl je ze zničeného kříže od Šimíčků, který
byl již kdysi postaven jako poděkování za návrat
syna právě z první světové války. Třetí moderně
pojatý horní díl je vytvořen z oceli.
Tuto kombinaci vytvořila umělecká kovářka
Mgr. Christine Habermann von Hoch.
obnovený kříž
Zdeněk Vajda
Poděkování

Děkuji p. starostovi Zd. Vajdovi a zastupitelstvu za obnovení kříže, který byl zničen
před 10 lety. Jsem ráda, že k této obnově došlo.
Marie Šimíčková

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá

v úterý 28. října 2014
u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)

lampionový 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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Stavební akce - zamyšlení
Položím si otázku, na kterou se pokusím jednoduše odpovědět, protože se stále
setkávám s neoprávněnou kritikou naší práce a mrzí to nejen mne jako starostu, ale
všechny, kdo pracují pro Závišice. Jeden moudrý muž mi kdysi řekl: „VDĚKU SE
CHLAPČE NEDOČKÁŠ“. A to je pravda. Jen jsem zaražen tím, že někteří lidé si
ani neuvědomují, že nebýt tady v Závišicích těch kritizovaných zastupitelů, současných či předchozích, tak by ani neměli kde bydlet, kde stavět své domy. A ke zhodnocení jejich pastvin, luk či polí na stavební místa došlo jen díky zastupitelům
a ve většině případů na náklady obce. Ale lidé jsou hold takoví.
Otázka k zamyšlení:
Kdo rozhoduje, co se bude stavět, do čeho se bude investovat? Rozhodují o tom
zvolení zástupci občanů - zastupitelé. Než na přípravu nějaké akce dojde, vytipujeme
několik akcí, ze kterých jsou pak určeny ty nejdůležitější. Následně se o každé akci
jedná hned na několika zasedáních a každý se může vyjádřit v diskusích, které jsou
součástí jednání. My jsme v letošním roce rozhodli o:
Vybudování opěrné zídky pod komunikací u Najvarů:
Zde jsme museli na delší dobu zcela vyloučit nákladní dopravu a to
včetně popelářského vozu. Cesta byla natolik poškozená, že hrozilo
její uvolnění a poškození zdraví či majetku osob. Nutnost opravy
neoddiskutovatelná.
Lávka
z parkoviště před kostelem:
Touto stavbou jsme obnovili pěší spojení
parkoviště před kostelem s Pohostinstvím
U Kremlů. Již několikrát jsme řešili, že se
jedná o propojení centra obce tak, aby zde
bylo možné parkovat, jelikož u pohostinství
není parkovací plocha a přitom se zúčastnit
akcí v sále nebo třeba na zahradě u Kremlů.
Tuto potřebu soudní lidé pochopí.
Chodník z centra k hasičské zbrojnici:
Další akcí tohoto roku je chodník na horní
konec s přechodem k zastávkám autobusů.
Chodník je prakticky hotov a tato investice
určitě přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců.
Starý chodník byl schůdný velmi těžce
a pro starší spoluobčany byl doslova nebezpečný. Jednalo se o nejstarší chodník v obci,
ale nejvíce používaný. Proto jsme se rozhodli
vystavět nový, širší a bezpečnější. Chodníky
budujeme postupně již řadu let po celé obci.
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Poplatek za odpad na 2. pol. 2014 - termín splatnosti 30. 9. 2014
Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady
na 2. pololetí roku 2014, aby tak učinili nejpozději do 8. 10. 2014.
Poplatek 245,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 30. 9. 2014.
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).
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)

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí

bude přerušena dodávka elektrické energie
ve středu 15. 10. 2014 v době 7.15-19.15 hod.
a ve středu 22. 10. 2014 v době 7.15-19.15 hod.
pro celou obec Závišice.
V tyto dny bude na Obecním úřadě Závišice a v obecní knihovně zavřeno.

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
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 2014.
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí společnost ČEZ Distribuční 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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Informace k volbám do ZO Závišice na volební období 2014-2018
Volby do Zastupitelstva obce Závišice se budou konat

v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit
na území České repubilky.
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení
k pobytu.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů:
•
před volbami Obecní úřad Závišice - na ObÚ nebo tel. 556 856 000
•
ve dnech voleb okrskovou komisi - ve volební místnosti nebo tel. 773 012 157
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky (pouze
na území Závišic).
Způsob hlasování:
Volič může volit nejvýše 9 kandidátů tj. počet členů Zastupitelstva obce Závišice,
který má být zvolen na volební období 2014-2018 (jinak je hlas neplatný).
Volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany
pouze 1 volební stranu. Hlas obdrží každý kandidát této strany v pořadí dle hlasovacího lístku - tj. všech 9 kandidátů.
2. Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého
hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 9 kandidátů. Hlas obdrží
každý označený kandidát.
3. Označit křížkem nejvýše jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidátů další kandidáty z ostatních volebních stran, pro které hlasuje.
Hlas obdrží předně jednotlivě označení kandidáti a dále z označené volební strany
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolik kandidátů, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva (tj. do 9).
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků, je jeho hlas neplatný.
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Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Pavel Šustala
Emil Lichnovský

Jaroslava Rašková
Josef Kuběna

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 8. 10. 2014 v 16 hodin
v zasedací místnosti ObÚ.

V září 2014 oslavili Zlatou svatbu manželé:
Jana a Jiří Bajerovi
Libuše a Pavel Lichnovští
Vlasta a Karel Lichnovští
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
21. 10.
18. 11.

Připravujeme
V neděli 2. listopadu 2014 od 15 hodin
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých
dechová hudba ZÁVIŠANKA.
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Pozvánky
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Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 24. října 2014.
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
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

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

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 24. října 2014.
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
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet, azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE
televizory, ledničky
(odevzdat do E-domku)
zářivky, baterie, akumulátory
(odevzdat do E-domku)
pneumatiky (odevzdat prodejci
zdarma nebo ve sběrném dvoře
v Kopřivnice za úplatu)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2014,
případně občanský průkaz.
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Sběr velkých elektrozařízení

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

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice

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
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Sběr
malých elektrozařízení
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:

E-box
je umístěn za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice
Zde patří i baterie, akumulátory
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)

Kontejner na malé spotřebiče
je umístěn
za budovou Obecního úřadu Závišice

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory

nepatří:

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

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
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Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten který
spotřebič v domácnostech vůbec používá?
Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování předvedl
poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě
v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy divu,
že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem jen
něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek ceny
tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a kompresor se
umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni. Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů. Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě se
ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.
Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15 % domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na myčku
získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak talíře
a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu, umístila
držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností.
Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji potkáte
na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se kolem svislé
osy se poprvé objevila v roce 1953.
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Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale mnohem
staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding, strojník ze
Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil zařízení, kterým
se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve parními
stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a vody.
Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie, jelikož
získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných surovin - zejména v případě železa .Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě nejsou
neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální ředitel
kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Skautský oddíl Minehawa
Hvězda 2014
Na konci prázdnin skautky ze Závišic a okolí a jejich kamarádky nezahálely
a společně se setkaly na několikadenním pobytu s Eliškou Přemyslovnou, díky které
jsme se zúčastnily královského
lovu, stavěly strážní věže, vyráběly a zdobily hrady, hledaly
tajnou schránku s pečetidlem,
stavěly středověká města nebo
třeba těžily stříbro. Závěrečným vyvrcholením a odměnou
pro nás byl královský bál
s hostinou a tancem. Kromě
mnoha her jsme si také batikovaly tašky a k nim si vyráběly
brože, zkoušely jsme domácí
výrobu pribináčku a nutely
(moc chutné), rovněž jsem navštívily Záchrannou stanici pro ohrožené živočichy
v Bartošovicích, kde pro nás měl pan Kašinský připravené povídání a také nám ukázal venkovní expozici živých zvířat a vodní model řeky Odry. Během her jsme se
dozvěděly o třídění odpadů, zdravovědě, květinách, zvířatech, zkusily si luštit šifry,
rozdělávat oheň a vázat uzly.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu za pomoc a spolupráci a panu Hyvnarovi
za poskytnutí ubytování na statku.
Fotografie z akce najdete na webu http://minehawa.skauting.cz/
Alžběta Sykalová
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Mgr. Aleš Jarolím
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI
12 zastavení na cestě staletími
Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec
X.
…mlýn „horní“
Druhý mlýn, zvaný Horní mlýn v Závišicích, byl prý postaven poměrně brzy, snad
krátce po vzniku tvrze – podle některých pramenů se první zmínka o závišické tvrzi
datuje k r. 1357. Při číslování domů za panování Marie Terezie mlýn obdržel čp. 72. Je
pochopitelné, že v průběhu několika staletí se zde vystřídalo vícero majitelů, ne všichni se
dají dohledat. Ještě za třicetileté války, v r. 1641 je uváděn mlynář Jiří Prokeš, po jeho
smrti se s vdovou oženil Pavel Meltsch, vzpomínaný r. 1693. Více informací o mlynáři
Meltschovi zjistíme i v okolí – v Ženklavě a v Rybím: V roce 1749 byl vlastníkem mlýna
(v Ženklavě) údajně Andreas Meltsch. Roku 1654 koupil jistý Pavel Melč za 800 zl. mlýn
v nedalekých Závišicích., je možné, že se jednalo o mlynářskou rodinu, neboť i „...od
(rybského) fojtství byl mlýn odloučen v roce 1722, kdy prodal fojt Josef Kwita za 280 zl.
Václavu Melčovi (Meltcz) ´mlýn na jedno složení...který až posavad k tomu fojtství zákupnímu patřil, i s rybníčkem, který se při tom mlýně vynalezne...“.
Od něj (Meltsche) koupil závišický mlýn Pavel Beneš a v r. 1763 je vzpomínán
Augustýn Beneš, jeho syn. Ve stejném roce se provdala Augustýnova dcera Marie a majitelem mlýna se stal její manžel Fridrich Kellnar a po něm zdědil mlýn jejich syn Johan.

34: Horní mlýn čp. 72
Dále se v kronice dočteme: „…Na
jednom štítě horního mlýna je letopočet
1818 - toho roku byl asi postaven (nebo
přestavěn ? pozn. J. A.).
Patřil Františku Kelnarovi, jemuž
35: Horní mlýn počátkem 20. století
byl roku 1866 exekuční cestou prodán.
On pak si koupil chaloupku čís. 10 se zahradou od fojta (patřila také k fojtství). Mlýn koupil Josef Gilar z Příbora, po něm jej dědil jeho syn, také Josef. Hleděl si však více flinty
než mlýna, až jej musel roku 1897 prodati. Novým majitelem se stal Jan Volný z Rychaltic,
který jej koupil za 7.000 zlatých. Ale již roku 1902 mlýn prodal Janu Petrášovi ze Štramberka. Ten roku 1906 dceru Kláru provdal za Krištana ze Ženklavy a mlýn jim přenechal.
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Od té doby se datuje zkáza mlýna i s vodní pilou. Dnes není již stavu (jezu), není mlýnské
strouhy, není pily a mlýn co nevidět spadne. Majitel jeho však spokojeně pokuřuje u táty
v Ženklavě. Mohl mlýn několikrát prodati, ale raději nechá vše zničit...“, povzdechl
ve třicátých letech kronikář.
V souvislosti s rodinou Krischtanů na závišickém mlýně se ještě jednou podíváme
do Ženklavy. Kromě mlýna, který vlastnila rodina Meltschova, byl v Ženklavě ještě jeden
mlýn, zvaný ´kotučský´ a vlastnil jej v té době Matyáš Kristián, jehož příjmení je někdy
uváděno jako Krištan, Krischtan či Kryštan. Je skutečností, že na místě dnešní cementárny na úpatí Kotouče stával tzv. kotučský´mlýn,
který ještě v roce 1910 patřil p. Augustinu
Krischtanovi z čp. 61 v Ženklavě a byl toho roku
před stavbou cementárny zrušen.. Pravděpodobně býval nad mlýnem rybník. Z vyprávění
starých kamenářů a cementářů je známo, že
při stavbě cementárny museli do země zatloukat
tzv. ´piloty´, neboť území bylo velmi bažinaté
(po tatarských rybnících?).
36: Kotučský (Krischtanův) mlýn
Existenci mlýna dokládá i zápis v kronice:
v místech cementárny
„...v noci na 17. březen 1819 vyhořel Kotučský
mlýn o druhé hodině v noci: domovní stavení, mlýnice, jenom zdi zůstaly a máloco zachránili, protože spali. Chlévy také shořely. A to stavení bylo nově toho roku postaveno
a hned shořelo...“
Josef Krischtan nar. 1882, mlynář v Ženklavě měl svatbu 9. 10. 1906 s Klárou
Petrášovou, nar. 1883 ve Štramberku. Otec Josefa K. byl Augustin K., taktéž mlynář
v Ženklavě, matka Josefa Köllerová.
Otec Kláry Petrášové byl Jan Petráš, mlynář v Závišicích čp.72 (starý mlýn), matka
Aloisie Juráková (dc. obchodníka Jana Juráka ve Štramberku). Mlýn čp. 72 zakoupil Jan
Petráš r. 1902 od Jana Volného z Rychaltic a r. 1906 ho předal dceři Kláře. Pak mlýn
chátral, i když byl obýván. V r. 1907 se jim narodil syn Josef Isidor Krischtan (nesprávně
se uvádí např. na hrobě Jan). Další osudy už nejsou předmětem těchto vzpomínek.
Mohli bychom jít proti proudu času až k roku 1614, kdy se v Pamětním listě připomíná ve Štramberku první Petráš. Ale vraťme se do časů Kláry provd. Krischtanové.
Její starší bratr Jan se oženil s Anežkou Matušovou a bydleli ve Štramberku v Libotíně.
Z jejich pěti dcer se dvě provdaly za dva bratry Havrlantovy ze Závišic.
Kromě jiných vazeb připomenu ještě jeden zápis v matrice: V r. 1826 se ve Štramberku ženil Krischtan Jiří, vysloužilý kapitulant, syn Matěje, mlynáře ze Ženklavy čp. 61,
a jeho manž. Juliany Köller, katolík, svobodný 37 let s Kateřinou, vdovou po Martinu
Kuchaři, krejčím č. 347 ve Štramberku, katol, 36 roků, dc. Václava Sochy, tkalce č. 147 tak se ženklavský Krischtan dostal i do Štramberka.
Jejich dc. Kateřina se provdala za Augustina Štěpána a to byli prarodiče mého dědečka
Vojtěcha Michálka, posledního štramberského starosty před válkou, nebo jeho sestry Filomeny provdané za Emila Rašku v Závišicích.
Jak ta minulost souvisí i se současností! A jak jsou osudy sousedních obcí provázány...
(pokračování příště)
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Topení a komíny
Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel komína by měl
dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět
a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
•
•
•
•
•
•

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

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
•
revizním technikem komínů
•
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo
•
revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění
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 viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování
pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů 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 uvedeny v
tabulce viz níže.
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Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného spotřebiče paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče
paliv

Celoroční
provoz
Čištění spalinové cesty

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné

Činnost

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých) znečisťujících částí a kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

Sezonní Kapalné
provoz

3x

2x

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu
6 měsíců 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
vodou. 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 práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými
montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít
k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. 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 komínového 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
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Informace z knihovny

Knihovna bude 15. a 22. října uzavřena
z důvodu přerušení dodávky elektřiny
Mgr. Renáta Navrátilová
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Provoz sauny od 2. října 2014
Čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.
Pátek 16.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Radujeme se z vítězství
Dne 6. 9. 2014 pan Jiří Bajer proslavil naši obec na známém závodišti
v Pardubicích, kde proběhly závody všestrannosti s názvem „Koně v akci“.
Černí slezští norikové Lejdy a Leon, kteří každoročně vezou na dožínkách
pana starostu s manželkou, získali první místo v orbě s otočným pluhem.
Gratulujeme.
Ludmila Bajerová

David Hyvnar stříbrný na Brno OPEN
Výborně vykročil do druhé poloviny sezóny závišický dorostenec David Hyvnar.
V Brně se 20. září zúčastnil tradičního mezinárodního turnaje ze seriálu závodů Českého poháru pod názvem Brno OPEN. V kategorii mezi borci těžkých vah nad 90 kg
se skvělým výkonem probil až do finále. Tady už ale
bohužel nestačil na zkušenějšího, o 15 kg těžšího Poláka Dominika Majowského. Na stupně vítězů si pak
došel jako nejlepší z našich judistů pro stříbrnou medaili. Následující den v neděli pokračoval turnaj žákovskými kategoriemi. Ani tady nezůstalo závišické judo bez
medaile. Postaral se o ni Radek Rýpar v kategorii starších žáků ve váze do 46 kg. V silné konkurenci prokázal, že patří do naší úzké špičky a z Brna si zaslouženě
přivezl bronz.
O týden dříve v sobotu 13. září bojovali benjamínci a žáci na turnaji olympijských
nadějí ve Frýdku Místku Dobré. Žáci zde splnili role favoritů, když Radek Rýpar
vybojoval zlatou, Anna Lošáková stříbrnou a Filip Hanzelka ve dvou kategoriích
stříbrnou a bronzovou medaili. Nejmladší benjamínci se po prázdninách teprve probouzeli, a tak na stupně vítězů si pro bronzové medaile vystoupali jen Jan Socha,
Adam Socha a Jakub Štihel. Tobiáš Bartoň skončil čtvrtý, Dan Žárský pátý, Jan
Štihel a Tadeáš Labounek šestí a Vojtěch Honeš zůstal na sedmém místě.
V posledním zářijovém víkendu bojoval na turnaji v Ostravě jediný zástupce závišického juda Filip Hanzelka. Pečetil zde poctivou letní přípravu, všechny zápasy vyhrál na ippon a zaslouženě bral z krajského města zlatou medaili.
Libor Kahánek
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TJ Závišice

http://mhliga.webnode.cz/

Ing. Milan Gilar
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Pozvánka od hasičů
Sbor dobrovolných hasičů
ZÁVIŠICE
Vás zve na

V. ročník Železného hasiče
obce Závišice
Místo konání: areál ZŠ a kostela v Závišicích
Datum konání: sobota 11. října 2014
Začátek soutěže: 11:00 hod. (prezentace od 10:30 hod.)
Startovné: 100 Kč
Kategorie:

muži do 30 let, muži nad 30 let, ženy
Soutěž bude napodobovat seriál soutěží TFA.
Soutěžící startují na vlastní nebezpečí

Trať možná k zhlédnutí na: www.youtube.cz (Železný hasič Závišice)
Startovní listina průběžně zveřejňována na facebooku SDH Závišice
Kontakt: Roman Číp (Cip.Roman@seznam.cz) 732 176 139

Pozvánka do Rybího
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Ukončení letního času
V neděli 26. října 2014 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
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