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Obecní úřad informuje

POZVÁNKA
Vážení přátelé,
srdečně Vás zveme 9. 2. 2015 v 10.30 hod. na vernisáž výstavy „ Necháme to tak?“
Jedná se o výstavu fotografií kostelů a kapliček v ČR.
Výstava bude ke zhlédnutí v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice
každý pracovní den od 9. do 27. února 2015 v době:
Pondělí a středa
8 – 12 a 13 – 17 hodin
Úterý a čtvrtek
8 – 12 a 13 – 15 hodin
Vstupné dobrovolné
Pátek
8 – 12 hodin

Pořádá spolek Za Opavu, OÚ Závišice a ZŠ a MŠ Závišiceažisku z roku 1763

Sbírka
Do sbírky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině a v Sýrii
přispěli v Závišicích 3.835 Kč /v kostele 3.050 Kč, skauti 515 Kč, na OÚ 270 Kč/
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Poplatek za odpad na rok 2015
! Pozor !
Změna sazby poplatku
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2014 z 15. 12. 2014 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2015 a
230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2015,
2) jednorázově na celý rok:
460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2015.
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)
Vývozy popelnic probíhají opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.
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.

Poplatek ze psů na rok 2015
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. 2015 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.
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ASOMPO a.s.
Vážení občané.
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost ASOMPO a.s.,
ve které je i vaše město/obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá až
do r. 1991, kdy se celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový Jičín
dohodlo na vybudování zabezpečené skládky za účelem ekologického ukládání
komunálního odpadu z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož roku obce a
města spolu založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci odpadů – SOMPO.
Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to dle počtu obyvatel částkou
200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní kapitál důležitý pro zahájení
činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy v rámci okresu byl položen. Od doby
vzniku uplynula spousta let, některé obce nebo města společnost opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny veškeré počáteční vklady a od této doby obce
nepřispívají ani nedotují nejen chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová společnost
ASOMPO. Tato společnost poté od 1.1.2002 převzala veškeré podnikatelské aktivity
Zájmového sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a téměř
všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené skládce.
Od r. 2004 zahájila firma zpracování skládkového plynu vznikajícího z uložených
odpadů, a to formou výroby a následného prodeje elektrické energie do sítě ČEZ.
Odpadním teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie firma započala vytápět
veškeré objekty v administrativní budově v areálu skládky, a později sušit řezivo
a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od r. 2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).
Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a aktivitách,
které jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému hospodaření např.
každoročně je možná výplata dividend, pořízení tašek na třídění odpadů
v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se v konečném součtu
a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 – 22 %, což není opravdu málo. Tento profit
je také do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit akciovou
společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové organizace, spolky
a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na prohlídku areálu firmy
v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.
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Blahopřání jubilantům
Zdeňka Rašková
Věra Horáková

Marie Valová
Vlasta Hyvnarová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 11. 2. 2015 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
10. 2.
10. 3.

OHLÉDNUTÍ ZA VÁCLAVEM HAVRLANTEM
A JEHO DOBOU
II. Létání
Naše družstvo, bylo velmi dobrým kolektivem. Ne vždy se však všechno vydařilo.
Jednoho krásného rána, když foukal mírný severní vítr jsme se v práci domluvili s našim
instruktorem Lojzou Markem, že půjdeme létat. Připravovali jsme se na zkoušku „C“
a chtěli jsme využít příznivých povětrnostních podmínek.
V době, kdy jsme vše připravovali k létání se vítr stočil k jihozápadu a zesiloval.
Naviják jsme proto postavili u Vrdlovců a náš kluzák dovezli před domek manželů
Petrášových do mírného svahu pod Brdy. Když bylo lano od navijáku nataženo na start,
přišel k nám náš závodní lékař Paul se svou mladou dcerkou. Ta měla na nás plno všetečných otázek tak, že jsme nevěnovali velkou pozornost, kdo poletí. Najednou instruktor
Lojza rozhodl a říká mi: „Táto sedej“.
Velice mě potěšilo, že má důvěru v mé schopnosti. Po připoutání a vyslechnutí
pokynů k provedení letu jsem odstartoval. Podařilo se mi využít zesilujícího větru
k dosažení velké výšky jako nikdy předtím. Po vypnutí se otáčím doprava a rozhlížím se
po sluncem ozářené krajině pode mnou. Dívám se směrem k Závišicím jestli zahlédnu
můj rodný dům. Od něho jsem často sledoval létání větroňů nad Kopřivnicí. Dnes já
z této ptačí perspektivy hledím opačným směrem a jsem šťasten, že se mi podařilo splnit
můj dávný sen.
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Zesilující nárazový vítr zahoupal kluzákem a přerušil mé zamyšlení. Letíc
po větru provádím pravou třetí a čtvrtou zatáčku letového okruhu a nasazuji na přistání. Ale ouvej, nárazy větru mě odchylují ze správného směru a zanášejí mne přímo
na osamělý dům Petrášových. Vidím jasně se třpytící hrot střešního hromosvodu
a zdá se mi jako by mne přitahoval. Snažím se změnit směr letu více vpravo, ale
kluzák pod nárazy větru moc neposlouchá. Za domkem vidím na startu instruktora
Lojzu, jak usilovně mává praporkem a naznačuje mi, abych změnil směr letu do prava a když tak nečiní, mrští s ním na zem. Blížím se nezadržitelně k tomu hromosvodu
a v duchu již vidím svůj tragický konec. Konečně kluzák začíná reagovat, naklání se
a zatáčí doprava. Jen těsně míjím střechu
domku, ale před sebou ve směru letu vidím
dvě osoby řezající na kozlíku dřevo. Překvapivé trhnutí kluzákem mění směr mírně
doprava a v zápětí poněkud tvrději dosedá
na cestu pod domkem vpravo od těch řezajících lidí.
Jako znovu zrozený slyším vzdáleně hlasy
přibíhajících kamarádů, kteří říkají “ten
měl štěstí, co ale hledal na té střeše, určitě
má plné gatě“. Mezitím mě kluci obklopili
a sdělují své dojmy, včetně reakce instruktora Lojzy, který prý jen hlesl „to je jeho
Z oblak se dívali na svět...
konec“.
Přicházejí i manželé Petrášovi, kteří mě při tom řezání dříví ani neviděli a zjišťují, jestli se mi nic nestalo. Slyším také hlas instruktora Lojzy: “Táto, proboha co jsi
to s tou mašinou dělal“.
Po prohlídce kluzáku, bylo zjištěno jen naražení náběžné hrany v místě uchycení vzpěry a na té visel vršek mladé hrušně, do které narazilo pravé křídlo. Než se
vršek stromku utrhl, pootočil kluzákem, čímž změnil směr letu před dosednutím
a možná zabránil i havárii s kdoví jakým koncem pro mne i manžely Petrášovy. Příměrem se tomu říká, „stáli při mně všichni svatí“.
I když jsem byl moc rád dobrým koncem, mrzelo mne, že pro kamarády toho dne
létání skončilo.
Pan Havrlant vzpomínal, že mezi příznivce tohoto sportu patřil i pozdější
automobilový závodník Jaroslav Pavelka z Libhoště.

Josef Adamec
(pokračování příště)
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ŠKOLA
Po dlouhém odpočinku a plní dojmů jsme se v lednu zase všichni s chutí pustili
do práce.
V pondělí 19. ledna navštívila naší školu opět společnost Renarkon se svým prožitkovým programem zaměřeným tentokrát na sebepoznání a rozlišení lidských vlastností.
Ve čtvrtek 22. ledna jsme navštívili areál Dolní Vítkovice, ve kterém jsme si prohlédli Velký Svět Techniky, který nabízí stovky zábavných atrakcí, ktreré děti pobavily a zároveň poučily v nejrůznějších oblastech života, přírodních i technických vědách.
A pak už nadešel dlouho očekávaný den. Čtvrtek 29. ledna, den zhodnocení společné
práce a rozdání vysvědčení za první pololetí školního roku 2014/2015. 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 byl ještě
vylepšen společným bruslením na Zimním stadionu v Kopřivnici, na kterém si kluci
zahráli hokej a děvčata na krasobruslařky.
Všem dětem přejeme, aby jejich školní výsledky byly i v druhém pololetí alespoň tak
dobré jako v pololetí prvním.

Mgr. Aleš Jarolím
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Milí rodiče, zveme Vás a Vašeho předškoláčka na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016,

který se koná dne 10. února 2015
od 14,00 – 17,00 hodin v budově místní školy.
S sebou vezměte: - občanský průkaz
- rodný list dítěte
- možnost předem vyplněných formulářů (u p. učitelky v MŠ nebo na
webových stránkách školy)
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Tříkrálová sbírka 2014 - vyúčtování
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Plán akcí v obci Závišice na rok 2015
Termíny akcí mohou být změněny nebo akce zrušeny (např. z důvodu nepříznivého
počasí). Neuvedené termíny budou upřesněny v průběhu roku.
ÚNOR
9.2.-27.2.Výstava "Kostely a kapličky v ČR" (Spolek Za Opavu, Škola, ObÚ)
11.2.
Přednáška - p. Adamec přednáška (Klub důchodců)
14.2.
Končinový ples (Hasiči)
28.2.
Maškarní bál (Škola)
BŘEZEN
1.3.
Bruslení pro Závišany (TJ)
11.3.
Schůzka (Klub důchodců)
--------- Beseda s horolezcem (Obec-kulturní komise+komise život. prostředí)
DUBEN
2.-3.4.
4.4.
8.4.
24.4.
26.4.
30.4.

Velikonoční skautské kuřátko (Skauti)
Velikonoční turnaj ve volejbalu smíšených družstev (TJ)
Schůzka (Klub důchodců)
Den Země (Obec-komise životního prostředí, Skauti)
Jízda osením (KDU-ČSL)
V. Slet čarodějnic (Obec-kulturní komise)

KVĚTEN
3.5.
Oslavy sv. Floriana (Hasiči)
6.5.
Zájezd do Kroměříže (Klub důchodců)
7.5.
Den matek (Škola)
10.5.
Koncert ke Dni matek-Dech.orch. Štramberk+Aleš Kuběna (KDU-ČSL)
13.5.
Den matek (Klub důchodců)
23.5.
Závišický pedál (TJ)
24.5.
Škvařenice (KDU-ČSL)
30.5.
Den dětí (Obec-kulturní komise)
ČERVEN
3 6.
Tradiční vaječina (Klub důchodců)
6.6.
Novojičínská liga v požárním útoku (Hasiči)
13.6.
Kremlfest (Obec)
26.6.
Rozloučení se školou (Škola)
27.6.
Guláškošt (Obec)
--------- Vítání občánků (Obec-sociální komise)
--------- Turnaj JUDO (TJ)
--------- Letní večer (Myslivci)
--------- Zájezd (Obec)
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ČERVENEC
4.7.
Turnaj v malé kopané (TJ)
5.7.
Pouťová zábava (Obec)
15.7.
Vycházka Štramberk - p. Adamec (Klub důchodců)
18.7.
Netradiční hasičská soutěž o pohár starosty SDH (Hasiči)
-------- Tenisová škola mládeže (TJ)
SRPEN
8.8.nebo 22.8. Holoubata (Holubáři)
15.8.
XXV. Obecní dožínky (Obec+Hasiči+KDU-ČSL,Včelaři)
16.8.
Pouť u kapličky (KDU-ČSL)
29.8.
Turnaj ve volejbalu smíšených družstev (TJ)
-------- Tenisová škola mládeže (TJ)
-------- Hvězda 2015 (Skauti)
-------- Festival Medu a Písničky – Včelařské dny – Muzeum Fojtství
Kopřivnice (Včelaři)
ZÁŘÍ
9.9.
Opékání špekáčků (Klub důchodců)
12.9.
Malá kopaná - utkání pravý-levý hráčů nad 40 let (TJ)
12.9.
Skautská pouť (Skauti)
19.9.
Branný závod (Obec, Skauti, Myslivci)
-------- Výročí posvěcení kostela 80let (Farnost Štramberk)
ŘÍJEN
7.10.
10.10.
28.10.
17.10.
-----------------

Zájezd Turzovka (Klub důchodců)
Závišický železný hasič (Hasiči)
Lampionový průvod (Obec)
Drakiáda (Obec-kulturní komise+komise životního prostředí)
Den otevřených dveří v MŠ, ZŠ (Škola)
Dušičková pouť na Svatý Hostýn - zájezd (KDU-ČSL)

LISTOPAD
7.11. Krmáš (Klub důchodců)
14.11. Turnaj Člověče nezlob se (Obec)
--------- Divadelní představení – soubor Divadlo pod věží Štramberk (KDU-ČSL)
--------- Divadelní představení – soubor Rolnička (Obec-kulturní komise)
PROSINEC
5.12.
Po vsi chodí Mikuláš (Obec-kulturní komise)
5.12.
Mikulášský turnaj ve volejbalu smíšených družstev (TJ)
6.12.
Mikulášská nadílka (KDU-ČSL)
24.12.
Betlémské světlo (Skauti)
25.12.
Štěpánská zábava (Pohostinství U Kremlů, Obec)
29.12.
Pokec, turnaj v bowlingu (Klub důchodců)
30.12.
Vánoční turnaj v nohejbalu (TJ)
--------- Vánoční jarmark a koncert, Živý betlém (Obec, Skauti)
--------- Vánoční besídka a jarmark (Škola)
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Tříkrálová sbírka 2015
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Dědické právo v současné právní úpravě
JUDr. Rostislav Michálek, právník Městského úřadu Příbor

Dědická smlouva
Dědická smlouva je dvoustranné právní jednání, kterým zůstavitel povolává
(bezúplatně, či za úplatu) druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka své pozůstalosti nebo její části a tato druhá strana toto povolání přijímá.
Jedná se z hlediska právní síly o nejsilnější dědický titul. Jelikož se jedná o dvoustranné právní jednání, je jeho důsledkem ztížená možnost změny této smlouvy. Tak
jako u každé jiné smlouvy, tak i ke změně dědické smlouvy je nutný souhlas
obou smluvních stran, což dává předpokládaným dědicům vyšší jistotu, že se skutečně jednou stanou vlastníky pozůstalosti. Nicméně dědická smlouva nijak neomezuje zůstavitele v nakládání s majetkem za jeho života. Dědická smlouva musí být
uzavřena ve formě veřejné listiny. Nebude-li sepsána ve formě veřejné listiny, nahlíží
se na ni jako na závěť.
Zákon nepřipouští, aby smluvní strany uzavřely dědickou smlouvu o celé pozůstalosti. Dědicům ze závěti, resp. zákonným dědicům či odkazovníkům musí zůstat alespoň
jedna čtvrtina zůstavitelem zanechané pozůstalosti nedotčena dědickou smlouvou,
aby mohli být k tomuto majetku povoláni mimosmluvně. Chce-li zůstavitel zanechat
smluvnímu dědici i tuto čtvrtinu, může tak učinit závětí. Právní úprava umožňuje,
aby zůstavitel dědickou smlouvou povolal smluvního dědice také za situace, že má
zákonné, nebo dokonce i nepominutelné dědice. Může totiž se zákonnými dědici uzavřít smlouvu, kterou se ti dědictví zřeknou ve prospěch povolaného dědice, a předejít
tak případným sporům dědiců po své smrti.
Odkaz
V dědickém právu se obecně uplatňuje princip univerzálního dědického nástupnictví,
což znamená, že dědic nastupuje nejen do zůstavitelových práv, ale i do povinností.
Odkaz je výjimkou z tohoto pravidla. Odkaz může zůstavitel zřídit tak, že v dědické
smlouvě, závěti nebo dodatku nařídí určité osobě (zpravidla dědici), aby odkazovníku
vydala předmět odkazu. Dalším způsobem zřízení odkazu je darováním pro případ
smrti. Což je darování, které je závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije,
zároveň za podmínky, že se dárce nevzdal práva dar odvolat. Za odkazovníka lze
povolat i právnickou osobu, která má teprve vzniknout.
Př.: Zůstavitel má sousedku, která se o něj před smrtí stará, a kamaráda ze studií, se
kterým tráví své poslední dny. Tyto osoby chce pro případ své smrti nějakým způsobem odměnit. Ví, že se sousedce vždy líbil jeho jídelní servis a kamarádovi se líbí
jeho knihy. Proto se rozhodne ustanovit je odkazovníky. Výhodou zřízení odkazu je
zejména zrychlení dědického řízení, jelikož sousedka a kamarád nejsou dědici, a proto nebudou účastníky dědického řízení. Tím odpadnou časté průtahy v dědickém řízení způsobené neshodami dědiců. Druhou výhodou, tentokrát pro sousedku a kamaráda, bude jejich zproštění od povinnosti přispět poměrně k úhradě případných dluhů
zůstavitele.
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Předmětem odkazu je zpravidla věc, která patří zůstaviteli, avšak zůstavitel může
jako odkaz určit i věc, která je ve vlastnictví jiné osoby (dědice nebo odkazovníka).
Př.: Zůstavitel má dva kamarády Karla a Zdeňka. Karel je vlastníkem historického
automobilu, po kterém touží Zdeněk. Zůstavitel se rozhodne povolat jako svého dědice kamaráda Karla. Zároveň přikáže Karlovi vydat Zdeňkovi jako odkaz zmíněný
historický automobil. Karel má na výběr, zda dědictví přijmout a vydat automobil, či
dědictví odmítnout a automobil si ponechat.
Vzhledem k tomu, že odkazovník není dědicem, není povinen k úhradě zůstavitelových dluhů. V souvislosti se zproštěním odkazovníků od povinnosti hradit zůstavitelovy dluhy vyvstává otázka, zda nedojde zřízením odkazů k poškození práv věřitelů.
Občanský zákoník pamatuje i na tyto situace. Každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená. Zatíží-li zůstavitel dědice více, má
dědic právo na poměrné zkrácení odkazu.
Dědění ze zákona
Doposud dochází nejčastěji k dědění ze zákona. Je tomu tak proto, že se lidé zatím
nenaučili pořizovat o svém majetku pro případ své smrti závěti, dědickou smlouvu či
dovětek. Tomu odpovídala i teze předcházejícího občanského zákoníku, že dědění ze
zákona je dominantní a dědění ze závěti je výjimkou z pravidla. Současný občanský
zákoník vychází z teze zcela opačné. Ta předpokládá, že každý má sepsánu - co se
týče jeho majetku - závět, smlouvu či dovětek. Pouze tehdy, kdy k takové dispozici
nedojde, nastává dědění podle zákonné dědické posloupnosti. Zákonná posloupnost
směřuje ve prospěch rodiny zůstavitele, ve prospěch jeho nejbližších osob. Je propracovaně upravená a lze z ní usuzovat, kdo zpravidla může mít vůči zůstaviteli nejbližší
vztahy. Směřuje jednoznačně k podpoře základních rodinných vztahů zůstavitele.
Oproti předchozí právní úpravě, kdy existovaly čtyři dědické třídy, obsahuje současná úprava tříd šest. Okruh osob, které se mohou stát dědici ze zákona, je tak podstatně rozšířen. Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovy praprarodiče nebo sestřenice a bratranci.
Současné dědické právo upravuje pojem nepominutelný dědic, kterým jsou zůstavitelovy děti a nedědí-li, pak jejich potomci. Tyto dědí ze zákona v první třídě každé
stejným dílem. Tento neopominutelný dědic má právo na tzv. povinný díl, který činí
tři čtvrtiny zákonného podílu, jedná-li se o nezletilého dědice a jednu čtvrtinu zákonného podílu, jedná-li se o zletilého dědice.
Př.: Zůstavitel má dvě děti a to nezletilého Tomáše a zletilého Pavla. Hodnota pozůstalosti je 1 000 000,- Kč. Zákonný podíl obou synů je tedy 500 000,- Kč. Povolá-li
zůstavitel závětí jako dědice třetí osobu, má Tomáš nárok na povinný díl v hodnotě
375 000,- Kč a Pavel v hodnotě 125 000,- Kč.
Pominutí nepominutelného dědice v závěti nezpůsobuje její neplatnost, ale pouze
zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu. Je
pouze na nepominutelném dědici, zda svůj nárok uplatní. Významné dále je, že za
veškeré dluhy dědictví odpovídají pouze dědici – v daném případě ze závěti, nikoliv
nepominutelní dědici.
pokračování příště
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Statistika roku 2014

Počet občanů Závišic
muži

ženy

celkem

498

478

976

- se narodili

11

7

18

- zemřeli

6

3

9

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

18

11

29

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

4

14

18

517

479

996

k 31. 12. 2013
v průběhu roku 2014

k 31. 12. 2014

Pozvánka

Místní organizace Českého rybářského svazu PŘÍBOR
zve rybáře a ostatní širokou veřejnost, na tradiční

„7. Rybářský večer s hudbou a tancem,“
který se koná v pátek 20.února 2015 v Závišicích.
 K tanci a poslechu hraje oblíbená hudba „METEOR“ pod vedením pana Grepla.
Začátek je stanoven na 19,00 hod.
Pro účastníky je připraveno občerstvení a losování o ceny a ryby.
Zvláštní losování proběhne o divočáka.
Předprodej místenkových vstupenek : v ceně 200 Kč včetně chutné večeře a v ceně 100 Kč bez večeře, bude zajišťován u
pana Konvičky Milana – Závišice
- telefon 724 114 063
ing. Forišky Emila - Příbor
- telefon 604 674 922

Zbylé vstupenky v hodnotě 100 Kč bez večeře, budou prodávány před zahájením akce.
Z důvodu stanovení počtu jídel, Vás žádáme o včasné zajištění vstupenek nejpozději do 15.2.2015.
Těšíme se na setkání s Vámi.
výbor MO ČRS PŘÍBOR
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Informace z knihovny

SOUTĚŽ PRO DĚTI
Knihovna v Závišicích u příležitosti BŘEZNA – MĚSÍCE KNIHY
vyhlašuje výtvarnou soutěž pro VŠECHNY děti a mládež
od 3 do 16 let na téma

MOJE OBLÍBENÁ KNIHA.
Úkolem je výtvarně zpracovat nějaké
téma z oblíbené knihy (oblíbenou postavu,
příhodu,
myšlenku
apod.).
Formát
maximálně A3, výtvarné pojetí
je zcela libovolné.
Všechny obrázky budou vystaveny
v místní knihovně a na www stránkách
knihovny. Autoři těch nejlepších prací
budou
odměněni
v jednotlivých
kategoriích podle věku.
Své práce noste přímo do knihovny nebo na OÚ v Závišicích nejpozději
do 16. března 2015. Na zadní stranu obrázku uveďte jméno a příjmení,
datum narození, kontakt na rodiče (e-mail nebo telefon) a název
obrázku nebo knihy, podle níž vznikl.
V případě podrobnějších dotazů k soutěži kontaktujte knihovnu:
• osobně (pondělí, středa 15:00 -17:00)
• e-mailem (zavisice.knihovna@seznam.cz)

Pomozte nám vyzdobit knihovnu Vašimi obrázky!
Na oplátku se můžete těšit na hezké ceny.
15
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Novinky z knihovny
Zdravím všechny čtenáře a přeji mnoho úspěchů v novém roce. Od ledna 2015 si můžete nově v knihovně půjčovat také časopis Dům a bydlení.
I letos je pro Vás k dispozici celá řada knižních titulů z výměnného fondu. Pro inspiraci
nabízím níže několik tipů. Dlouhé zimní večery ještě nějakou dobu potrvají, tak neváhejte!
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Cecelia Ahernová - Kde končí duha
Příběh dvou přátel – Rosie a Alexe, kteří se znají od dětství. V určité fázi života jsou
však jejich osudy rozděleny a čtenář sleduje, jak pokračují jejich životy a s napětím
očekává, zda vzdálenost, roky odloučení i jiné vztahy a závazky jsou schopni překonat
a navázat na kamarádství, které bylo násilně přerušeno. Nenáročný, leč dojemný příběh, který je podán originální formou románu v dopisech, inspiroval i filmové tvůrce byl podle něj natočen první romantický film roku 2015 – S láskou Rosie.
Arnošt Lustig – Krásné zelené oči
Smutný příběh na smutné téma – nicméně i takové je třeba číst, abychom se poučili
z chyb minulosti. Jde o příběh mladé židovské dívky Hanky Kaudersové a jejích osudů
v koncentračním táboře v Osvětimi. U nás vyšel román bez většího ohlasu už v roce
2000, ale byl přeložen i do jiných jazyků, a zvláště francouzská literární kritika jej
ohodnotila velmi vysoko. Jako i ostatní Lustigova díla kniha vychází z vlastních zážitků, je napsána střízlivým, věcným způsobem, a proto je čtenáři velmi dobře přijímána.
Za tuto knihu byl Arnošt Lustig roku 2003 nominován na Pulitzerovu cenu.
Paolo Coelho – Nevěra
Nejnovější kniha brazilského spisovatele Coelha řeší situaci ženy středního věku, která
„má všechno, ale stále jí něco schází“. Skvělá práce, milující manžel, vychované děti,
život v dostatku hmotného zabezpečení, pomocnice v domácnosti,… to vše ji ale neuspokojuje, naopak stále pociťuje vnitřní prázdnotu a trápí ji deprese, nebo možná jen
nuda. Tato apatie k životu vezme za své, když po letech potkává muže, s nímž si
v mládí byla blízká a který je v současnosti úspěšným politikem. Jak setkání zamíchá
s jejím životem? V pořadí šestadvacátá kniha autora je stylově odlišná od těch předchozích, a tak u čtenářů vyvolává rozporuplné reakce.
KNIHY PRO DĚTI
Emily Roddaová – Deltora – země nestvůr a kouzel
Fantasy série pro mládež se odehrává v blíže neurčené zemi, kterou ovládl krutý Pán
stínů. Jemu a jeho služebníkům, kteří se vetřeli do přízně královské rodiny, se podařilo
oslabit magickou moc kouzelného pásu, který panovníkům Deltory odjakživa pomáhal
udržovat zemi v míru. Pánovi stínů proto stačilo jen málo, aby převzal moc, vyrval
z královského pásu sedm drahokamů a ukryl je na nejstrašnějších místech po celém
16
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království. Deltora se pak pod jeho vládou stala zemí nestvůr a kouzel. V každé knize
ze série Deltora sledujeme strastiplnou pouť vždy za jedním z drahokamů.
Zdeněk Svěrák - Tři bratři
Těm, kterým se líbila filmová pohádka Tři bratři otce a syna Svěrákových, možná udělá
radost její knižní podoba, která kromě příběhů obsahuje i kompletní texty písniček. Vše
je doplněno ilustracemi Václava Šlajcha, který kreslené postavičky připodobnil k těm
filmovým.
Zájemce o podrobnější charakteristiku knih, případně o další doporučené tituly odkazuji na webové stránky knihovny, kde také nově najdete rubriku Knižní kalendárium,
kde si můžete přečíst o významných výročích slavných spisovatelů, děl nebo kulturních
událostí.
Samozřejmě jsem Vám k dispozici také přímo v knihovně. Těším se na Vás!
Renáta Navrátilová

Judisté úspěšně vstoupili do nového roku
V sobotu 24. 1. proběhly první dva letošní turnaje. Ve Frýdku Místku se na Čoko
turnaji blýsknul Dan Žárský 1. místem a Tomáš Horák obsadil 3. pozici. Ve stejný
den pak v Českém Těšíně vybojoval Filip Hanzelka bronz. Vojta Honeš nepostoupil
ze základní skupiny a zůstal pro tentokrát bez medaile.
V neděli 25. 1. se na závodech v České Třebové představili dva závišičtí zástupci.
Anna Lošáková v mladších žačkách a Radek Rýpar v dorostenecké kategorii obsadili
oba shodně druhá místa, ohodnocená stříbrnými medailemi.
Libor Kahánek

Pozvánka
Závišické bruslení
TJ Závišice zve všechny zájemce na „Závišické bruslení“ na Zimním stadionu
v Kopřivnici
Termín bruslení :

1.3.2015 od 16:15 hodin do 17:15 hodin

Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní
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Pozvánka od hasičů
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