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Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

ve středu 11. 3. 2015 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: rozpočet obce Závišice na rok 2015.
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách.

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)
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.
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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.

Velikonoční skautské kuřátko 2015
Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu
„POMOZTE DĚTEM“,
která se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích:
•
ve čtvrtek 2. dubna – od 14:00 do 17:00 hodin
•
v pátek 3. dubna – od 8:00 do 12:00 hodin
V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky
za příspěvek do kasičky.

Jednota Závišice informuje
Do 6. 4. 2014 přijímáme objednávky
na barevné kuřice a kohouty.
S blížícími se Velikonocemi
připomínáme možnost objednávek
pečiva, koláčků, chlebíčků, tvarohů, knedlíků
a dalšího zboží.
Příjemné svátky
přeje kolektiv prodejny
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Kulturní komise obce Závišice
pořádá

EXPEDICE BROAD PEAK
Přednáška o expedici v Pákistánu
a zdolání vrcholu o výšce 8047m.
Přednášet bude účastník expedice
MAREK NOVOTNÝ

Datum konání: 25. března 2015
Čas: 18:00
Zasedací místnost OÚ Závišice
Přednáška bude doprovázena obrazovými materiály.
Vstupné dobrovolné
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Sběr papíru
a plastových víček z PET lahví pokračuje
Pokračujeme ve sběru papíru pro ZŠ a MŠ Závišice. Papír, prosím, odkládejte
ke dveřím z boční strany prodejny Jednota.
Víčka pro Nikolku z Rybí sbíráme neustále v ZŠ a MŠ a v kostele v Závišicích.
Jaromíra Hajdová

Názor starosty k článku (viz níže)
V dnešním zpravodaji zveřejňujeme názor pana Pavla Lichnovského na situaci
kolem cesty přes "SIRKOVÉ" .
Z mého pohledu je toto velmi složitá situace. Určování majitele stavby silnice a kdo
je vlastně za špatný stav vozovky zodpovědný, je velmi složité.
Po mnoho let se o tuto část silnice nikdo nezajímal a proto vypadá takto. Věřím, že
Správa silnic MS kraje převezme toto břímě a dojde k brzké nápravě.
Zdeněk Vajda

Havarijní stav komunikace kolem bývalých sirných lázní v Rybím
Vážení řidiči, určitě mnohé z Vás trápí „tankodrom“ na cestě kolem bývalých sirných
lázní a ranče Hermelín do Nového Jičína. Kdo tudy musí projíždět den co den, mi dá
určitě za pravdu, že stav je značně neutěšený. Úřady bohužel situaci zatím neřeší.
Existuje zde totiž právní problém. Zhruba 500 metrů této komunikace totiž nikomu
nepatří, resp. není znám vlastník. Pozemek pod tímto úsekem patří České republice,
vlastník samotného „asfaltu“ není znám. A to je ten právní problém. Dokud nebude
znám vlastník cesty, Moravskoslezský kraj tak nemá s kým jednat o převodu cesty
do jeho vlastnictví a jeho následné opravy.
Pokus o řešení situace učinil vloni Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM), který podal návrh na obecní úřad v Rybím, kterým byl krajem pověřen jako silniční správní orgán. Podstatou návrhu bylo, aby rybský úřad
rozhodl, že se jedná v tomto případě o místní komunikaci. Podle zákona o pozemních
komunikacích totiž místní komunikace patří obci, na jehož katastru se cesta nachází.
Rybí ale návrh zamítlo a odvolací krajský úřad odvolání ÚZSVM rovněž zamítl. Byl
totiž vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, který v podobné právní
věci v Kopřivnici vyjádřil právní názor na problematiku místních komunikací.
Věc je tak na mrtvém bodu. Přece jen existuje malá naděje. A tou je petice, aby dotčené orgány hledaly nadále řešení současného stavu. Pokud byste chtěli svým podpisem vyjádřit podporu a symbolicky zatlačit na správní orgány, kontaktujte mě
na telefonu 725 903 976 – Pavel Lichnovský, Rybí.
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Jaro už je na dohled...
Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém zimním
odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi. Současně s tím, ale také začíná
pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní lidé
při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné vypalování
trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně. Přitom si neuvědomují, že tím
nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je
možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly
plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal
případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud
není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,-Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se obezřetně.
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo
ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné
osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Blahopřání jubilantům
Josef Bortel
Josef Matzke
Vladislav Kostelník
Pavel Lichnovský

Jana Kudličková
Marie Honešová
Josef Pustějovský

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 18. 3. 2015 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
10. 3.
7. 4.

OHLÉDNUTÍ ZA VÁCLAVEM HAVRLANTEM
A JEHO DOBOU
III. Století Václava Havrlanta
Václav Havrlant byl i vášnivým včelařem, že by měl hodně včelstev, byl spíš
velkým člověkem, veselým, milým, kamarádským, velice zodpovědným a disciplinovaným. Nikoho nezarmoutil, naopak potěšil. Myslím, že všichni včelaři ho měli rádi,
vzpomínají na něho v dobrém. Od mládí byl sžitý s přírodou a včeličkám rozuměl.
Uvědomoval si význam včel v přírodě a jejich nenahraditelnou funkci při opylování
rostlin. Pro Václava Havrlanta bylo včelařství stylem života, často pobýval
v Libotíně u svých včel. Pobyt v přírodě a užívání včelích výrobků nepochybně vedly
k upevňování jeho zdraví. Svou dlouholetou činností dokázal, že i přes svoji náročnost mu byla včelařská práce koníčkem. Míval po několik let i deset včelstev, později
už podstatně méně. Jako řádný člen Českého včelařského spolku ve Štramberku si
určitě uvědomoval slova Alberta Einsteina: „Kdyby ze světa zmizely včely, zbývají
lidstvu čtyři roky života“.
Že měl přírodu rád, dokázal i chovem ovcí a drobného domácího zvířectva, ani
v důchodě nedokázal sedět nečinně s rukama v klíně. Byl člověk pokrokový, patřil
mezi průkopníky létání, živě se zajímal i o kulturu, sledoval život v obci. Zapojil se
i do práce osvětové komise, navštěvoval besedy a přednášky. Až do vysokého věku
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si uchoval duševní i tělesnou svěžest. Možná díky včelám a jejich produktům. Pádem
z jízdního kola si způsobil úraz, který jej postupně upoutal na lůžko a on potřeboval
celodenní péči.
Já sám si na něho vzpomínám jako na zástupce vedoucího OTK lisoven
v kopřivnické Tatře. Vystupoval a jednal jako zkušený praktik, rozuměl své práci,
nikdy se nechoval nadřazeně, vždy jako člen kolektivu. Byl náročný k sobě
i k podřízeným a ti to dovedli ocenit. Své bohaté životní zkušenosti dovedl uplatnit
při práci s lidmi. Nebyl vyučený v kovoprůmyslu, studoval dřevařskou školu
v Chrudimi, ale před jejím dokončením musel nastoupit na totální nasazení, z něhož
se vrátil do rodných Závišic až v posledním válečném týdnu. Vzpomeňme i jeho narození v posledních dnech první světové války, v říjnu 1918. K dokončení školy mu
chyběl rok nebo dva a mohl mít vysokoškolské vzdělání. Školu nedokončil a nastoupil do kopřivnické Tatry. Pracoval ještě v konstrukci a na výrobě dřevěných
střech osobních automobilů. Později přešel do karosárny a stal se kontrolorem
na úseku lisoven, kde vydržel až do odchodu na důchod. Jako nadřízený vystupoval
vždy korektně, slušně, mám na něj hezké
vzpomínky.
S manželkou vychovali a připravili
do života syna Aloise a dceru Janu, oba už
dávno mají své rodiny. Pomáhal i svému
bratrovi při stavbě rodinného domu
v Libotíně, byl ochotný pomoci každému,
kdo jeho pomoc a radu potřeboval.
Připomeňme, že žil (třeba krátce) ještě
v době panování posledního rakouského
císaře, zažil všechny československé
Rodná chalupa Václava Havrlanta i české prezidenty, od Masaryka po Zemana, mezitím i Hitlera. Jako šestiletý kluk
vnímal stavbu hasičské zbrojnice v r. 1924 a o rok později, 1925, stavbu obecního
domu (před devadesáti lety). Byl myslím poslední, který tyto události zažil. A patřil
mezi těch několik, kteří pamatují stavbu vodovodu z Libhošťské hůrky pro část Závišic v r. 1930 a byl jeden z mála, kteří viděli poprvé rozsvítit elektrické světlo
v Závišicích v r. 1931…
V polovině září loňského roku se jeho usměvavá tvář na nás dívala naposled.
Ale ze smutečního oznámení. Za měsíc by mu bylo 96 let. Dnes v Závišicích žije
jeho vnuk s rodinou. Odešel nejstarší občan, který toho hodně zažil
a hodně věděl. Plně se na něho vztahují slova: Lidský život je zajímavá kniha. Škoda,
že se navždy uzavře ve chvíli, kdy člověk naposled uzavírá oči. Ve chvíli, kdy duše
našich otců odchází na věčnost, pokladnice jejich vědomostí, zkušeností, rad se
na vždycky uzavírá zámkem Tajemství. A my pak marně už přicházíme cloumat zámky
a pečetěmi. Neotevřeme je. Je pozdě…
Josef Adamec
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto příspěvku z naší mateřinky shrneme události za měsíc leden i únor,
které se u nás udály. Na konci ledna jsme navštívili kopřivnické kino Puls
s pásmem pohádek pro MŠ „Kamarádi z televize“. V únoru jsme zahájili saunování dětí, kdy do sauny chodí obě třídy a ve Vrabečcích navštěvují saunu
pouze starší děti.
Proběhly individuální schůzky s rodiči na obou třídách, kde se rodiče dozvěděli o úspěších i nezdarech svých ratolestí. S předškoláky jsme ve čtvrtek 5. 2. byli na návštěvě
v 1. třídě, abychom zjistili, jak to tam vypadá a jak vypadá hodina ve škole. Děti byly
z návštěvy nadšené a pan učitel je všechny pochválil.
V pondělí 9. 2. byla slavnostně zahájena výstava fotografií v zasedací místnosti OÚ,
kde vystoupili „středňáci“ z Vrabečků.
Proběhl také zápis do základní školy, kterého se zúčastnili všichni předškoláci ze Soviček a na tomto zápise splnili všichni na výbornou zadané úkoly. Máme tedy ve školce
14 dětí, které nastoupí do 1. třídy.
Naší školku navštívilo divadélko Beruška s představením O sněhuláčkovi. Také nás
navštívila zdravotní sestra se svým vzdělávacím programem a děti si mohly vyzkoušet
také některé úkony z tohoto jistě zajímavého zaměstnání.
Na konci měsíce února jsme také řádili na maškarním bále.
Sovičky se přihlásily do soutěže „O pohár vědy“ a v rámci této soutěže plní zadání
a snaží se vybojovat to nejlepší umístění. Soutěž probíhá od ledna do května a na každý
měsíc dostáváme nové zadání, které usilovně plníme. V lednu jsme měli téma mosty,
takže jsme navštívili všechny mosty v Závišicích, měli jsme si vybrat dominantu Závišic
a děti vybraly kopec Hůrku, své poznatky malovaly a mosty ve školce stavily. Únorovým tématem je voda a její síla, takže jsme prováděli pokusy s vodou. Také jsme si měli
v tomto kole vyrobit symbol našeho družstva, děti tedy malovaly a modelovaly sovičky.
V březnu nás čeká vynášení Mařeny, návštěva knihovny a velikonoční dílny pro rodiče
a jejich děti. Přejeme si, ať už nám venku vydrží krásné jarní počasí a my můžeme konečně začít podnikat delší výpravy do okolí naší vesnice s cílem pozorovat naší přírodu
pro mnohé z nás v tom nejkrásnějším ročním období roku, na jaře.

Bohdana Jarolímová
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ŠKOLA
V úterý 10. 2. se na naší škole konal zápis do 1. třídy. Letos
k zápisu přišlo 19 dětí, které plnily úkoly prověřující jejich
školní zralost a připravenost. Všem rodičům zapsaných dětí
děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se v září na spolupráci.
V úterý, 10. února, se na naší škole konal první ročník soutěže „ZŠ Závišice má
talent“. Děti vystupovaly jednotlivě, ve dvojicích, trojicích i čtveřicích a předvést
mohly cokoliv ze svého talentu. Viděli jsme taneční vystoupení, slyšeli nadané zpěváky
a flétnisty, navštívila nás jedna kouzelnice, gymnastky, rozesmál nás jeden bavič
a mnoho dalších. Porota, ve které zasedli Vojta, Šimon a Julie z páté třídy, to neměla
při vyhodnocování prvních tří míst vůbec jednoduché. Děti si navzájem vytvořily
příjemnou atmosféru a na každého odvážlivce čekala sladká odměna. Celou soutěží,
kterou připravili a zorganizovali žáci pátého ročníku, nás provázel moderátor Vojta L..
1. místo - Alice Najzarová (kouzla)
2. místo - Veronika Křenková, Tereza Gajdušková (gymnastika)
3. místo - Michal Kuběna (flétna)
Ve čtvrtek 19. 2. nás ve škole navštívili
myslivci. Nejdříve si s námi popovídali
ve třídě, a potom jsme s nimi vyrazili
do lesa hledat zvířecí stopy a nasypat
zvířátkům něco dobrého do krmelce.
Děkujeme za pěkné dopoledne.
V úterý 17. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže " Zlatá sloka". Do tohoto kola
postoupilo vždy trio nejlepších recitátorů z každého ročníku. Ti nejlepší reprezentovali
naší školu na recitační soutěži v Kopřivnici. A byli to tito žáci: Alice Najzarová, Tereza
Lichnovská, Kateřina Matulová, Tobiáš Bartoň, Vojtěch Lošák a Michaela Váňová.
V sobotu 28. 2. se konal v pohostinství U Kremlů již tradiční Maškarní ples, na kterém
se všechny děti, ukryté pod maskami, dosyta vyřádily. Děkujeme všem, kteří přispěli
do naší tomboly nějakou tou pěknou cenou.
Poděkování patří také všem, kteří nám pomáhají se sběrem starého papíru. I díky nim se loni naše škola umístila v ekologické soutěži „Soutěž
s panem Popelou“, kterou pořádá firma A.S.A., na krásném 11. místě
z celkového počtu 230 zúčastněných škol. Děkujeme.
Mgr. Aleš Jarolím
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Začátek letního času
V neděli 29. března 2015 začíná letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.

Farnost: ŠTRAMBERK / ZÁVIŠICE
Program ve SVATÉM TÝDNU - 2015
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Informace z knihovny
V březnu slavíme v knihovně měsíc čtenářů, proto jsou pro Vás připraveny malé
dárky v podobě drobných výhod a literárních akcí. Na co se můžete těšit?

Březen bez poplatků…
Všem, kteří zavítají do knihovny
v měsíci březnu, budou odpuštěny poplatky, a to i nově příchozím čtenářům!

Pro dětské čtenáře …

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

… stále probíhá výtvarná sou- MOJE OBLÍBENÁ
těž „Moje oblíbená kniha“. Uzávěrka
soutěže je 16. března. Poté bude soutěž Úkolem je výtvarně zpracovat nějaké
vyhodnocena, výherci oceněni a obráz- téma z oblíbené knihy (oblíbenou postavu,
myšlenku
apod.).
Formát
ky budou vystaveny v knihovně příhodu,
maximálně A3, výtvarné pojetí
a na www stránkách knihovny.
je zcela libovolné.
Během tohoto měsíce také
Všechny obrázky budou vystaveny
knihovnu navštíví děti z místní základ- v místní knihovně a na www stránkách
ní a mateřské školy, aby se s prostře- knihovny. Autoři těch nejlepších prací
budou
odměněni
v jednotlivých
dím knihovny blíže seznámily.

KNIHA.

kategoriích podle věku.

Anketa …

Své práce noste přímo do knihovny nebo na OÚ v Závišicích nejpozději

16. března 2015. Na zadní stranu obrázku uveďte jméno a příjmení,
Celý březen bude v knihovně probíhat do
datum narození, kontakt na rodiče (e-mail nebo telefon) a název
ANKETA na téma: „Jakou knihu obrázku nebo knihy, podle níž vznikl.
bych chtěl najít ve své knihovně?"
V případě podrobnějších dotazů k soutěži kontaktujte knihovnu:
- na připravené lístečky mohou čtenáři • osobně (pondělí, středa 15:00 -17:00)
napsat název knihy, o které si myslí, že • e-mailem (zavisice.knihovna@seznam.cz)
by v naší knihovně neměla chybět.

Pomozte nám vyzdobit knihovnu Vašimi obrázky!
Na oplátku se můžete těšit na hezké ceny.

Literární podvečer…

U příležitosti výročí 70 let
od úmrtí českého spisovatele Karla Poláčka
pořádá knihovna v Závišicích
veřejné čtení z jeho nesmrtelné knihy

Bylo nás pět
Úryvky z knihy budou prokládány
zajímavostmi ze života autora.
Kdy: v pondělí 23. března v 17:00 hodin
Kde: Knihovna v Závišicích
Přijďte strávit příjemný jarní podvečer a zasmát se.
Akce je určena pro všechny (ne)čtenáře bez rozdílu věku!
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Bazárek pro Elišku
Ahoj.
Jmenuji se Eliška Němcová, bydlím v Lichnově a jsou mi 3 roky. Narodila jsem se
předčasně s dětskou mozkovou obrnou, která mi brání udělat první vlastní krůčky.
Musím hodně cvičit a k tomu potřebuji pomůcky, aby se mi správně vyvíjely svaly.
Mám hodné tety a strejdy, kteří mi sbírají víčka od minerálek, pivních sudů. Děti mi
nosí plastová vajíčka z Kinder překvapení. Všechny tyto výrobky, pak tatínek odveze
do sběrny a přiveze mi za ně penízky.
A víte, na co si tyto penízky dávám do prasátka?
Pojedu s maminkou na léčebný pobyt, kde mi paní doktorka bude pomáhat chodit
a zlepšovat stabilitu a motoriku.
Jestli budete chtít, budu moc ráda, když mi pomůžete víček nasbírat co nejvíce.
JAKOU POMOC BYCHOM POTŘEBOVALI OD VÁS?
Jestliže Vám zůstává ve skříních oblečení, které již nenosíte, je v hezkém stavu
a nechcete oblečení vyhodit…DARUJTE HO! Jiné osobě určitě udělá radost a peníze
utržené z akce budou věnovány Elišce na další léčbu Klim-Therapy.
POZOR: VYBÍRÁME NENÁVRATNĚ – dámské, pánské, dětské oblečení a hračky.
V případě, že se všechny věci neprodají, nebudou již vráceny, ale budou darovány
Charitě, Azylovým domům a Armádě spásy (rozdělení proběhne podle zůstatkových
kusů).
Sběrné místo pro Závišice bude na adrese
Ivana Kořenková, Závišice 180, po celý
měsíc březen 2015.
BAZÁREK PRO ELIŠKU
Bazar se bude konat dne 4. 4. 2015 ve Štramberku, od 10:00 hodin do vyprodání zásob.
O výsledku Vás budu informovat.
Děkuji Ivana Kořenková.
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Finanční okénko Občanské poradny Nový Jičín
Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen tehdy, pokud se jim
postavíme čelem a hlavně včas. Obecně platí, že čím později začneme naše potíže
se splácením řešit, tím více nás to bude stát. Níže podáváme základní informace
o možném postupu při řešení problémů spojených se zadlužením.
Seznam závazků
V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké jsou sankce
za opožděné nebo neuhrazené splátky. Jednotlivé věřitele (to jsou ti, kterým dlužíme)
si pak poznačíme na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť, přiřadíme zbývající
aktuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), datum a výši poslední
splátky.
Sestavte si rodinný rozpočet
Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na možnostech řešení situace
spojené s problémy se splácením, je nutné si zjistit přesnou strukturu našich příjmů
a výdajů. K tomuto účelu můžeme využít například tabulku v MS Excel, dobře nám
však poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním sloupci si sepíšeme veškeré čisté
příjmy (z pracovního poměru, ze systému sociálního zabezpečení, výživné, apod.).
Do druhého sloupce zaneseme veškeré naše výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky,
telefon, školu nebo školku, spoření, výše splátek za jednotlivé půjčky, apod.).
V případě, že je náš rozpočet deficitní (tj. výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet například nad těmito otázkami: Není možné si zvýšit příjem (např. formou
brigády, rozšířením úvazku)? Neprovolám zbytečně moc peněz? Nebudu místo
autem raději jezdit do práce hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení
na internet? Nevyplatí se mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké úspornější? Potřebuji vůbec automobil?
Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu reálně rozdělit
mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není vhodné nabízet všechny prostředky jen jednomu věřiteli, hlavní prioritou musí být co nejrychlejší úhrada všech svých závazků.
Dohoda s věřitelem
Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a dohodnout se
s ním na způsobu řešení celé situace. V zásadě máme dvě možnosti. Buďto se dohodneme na snížení splátek a nebo na odložení splátek na určitou dobu. V obou případech je nutné svou platební neschopnost řádně zdůvodnit, doložit příslušná potvrzení
(o evidenci na úřadu práce, o dávkách ze systému sociálního zabezpečení, o příslibu
zaměstnání, apod.).
V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního řízení, doporučujeme
kontaktovat přímo příslušného exekutora s žádostí o povolení splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých webových stránkách speciální formuláře pro žádosti
o povolení splátek. Pak je dobré postupovat podle pokynů konkrétního exekutora.
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Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout na snížení nebo
odložení splátek a může trvat na plnění dle uzavřené smlouvy. V takovém případě
doporučujeme vycházet ze své finanční situace (rozpočtu) a dávat každému věřiteli
alespoň takovou částku, která je v našich silách.
Exekuční řízení
Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dlužníka není dodržována,
věřitel zpravidla řeší celou záležitost před soudem a následně v rámci exekučního
řízení. K exekučnímu řízení může dojít v případě, že disponuje tzv. exekučním
titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem, rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci může vést exekutor různými formami, přičemž tyto formy může také
kombinovat.
Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných příjmů), přikázáním
pohledávky z účtu, prodej movitých věcí, prodej nemovitosti.
Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům
Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní prostředky až do výše vymáhané pohledávky. Peněžní ústav nesmí doručením rozhodnutí od exekutora vyplácet
peněžité prostředky dlužníkovi. Jednorázově však má právo vybrat si dvojnásobek
životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč) a to na základě písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu ústavu. Dále doporučujeme, aby došlo neprodleně
ke změně formy výplaty příjmu (např. poštovní poukázkou, hotově).
Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se nacházejí
movité věci dlužníka. Provádění exekuce rovněž není vázáno na trvalý pobyt, jak se
někdy veřejnost mylně domnívá. Dle zákona však nepodléhají exekuci (výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování potřeb svých a své
rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i věcí, jejichž prodej by byl
v rozporu s morálními pravidly. Konkrétně se pak jedná např. o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné věci
potřebné s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata sloužící člověku jako
společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor některou z těchto věcí,
je nutné k němu neprodleně podat písemně návrh na zastavení exekuce co do těchto
movitých věcí.
Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku
Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka (povinného).
V takovémto případě je tedy nutné, aby ten, jemuž svědčí právo k věci, podal
do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze soupisu. Návrh se podává
u exekutora, který movitou věci pojal do soupisu. K návrhu je nutné doložit doklady
prokazující vlastnictví k věcem (např. paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo vyhoví pouze částečně, lze podat následně žalobu na vyloučení
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věcí z výkonu rozhodnutí (exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od doručení
rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu
na vyškrtnutí ze soupisu.
Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot)
Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou možnou efektivní
cestou, na jejímž konci je osvobození od zbytku svých dluhů. V oddlužení je obecně
nutné uhradit minimálně 30% z celkových svých závazků (maximálně 100%). Je
možné jej realizovat dvěmi způsoby. Prvním je splátkový kalendář, kdy je dlužníkovi
po dobu pěti let srážena určitá částka podobně jako v exekučním řízení a tato částka
je rozdělena každý měsíc mezi přihlášené věřitele. Další formou je zpeněžení majetkové podstaty (nejčastěji prodej nemovitosti), kdy se majetek zpeněží a z výtěžku
jsou pak rovněž uspokojeni jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místě příslušné krajské soudy.
Nebojte se zeptat o radu
V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace, nebojte se
vyhledat včasnou pomoc. Jedním z takových míst je i občanská poradna.
Mgr. Richard Pešat
Občanská poradna Nový Jičín
NÁVŠTĚVNÍ HODINY

OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN
SOKOLOVSKÁ 9, 741 01 (u autobusového nádraží), TEL. 556 709 403
Úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (pro objednané)
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (bez objednání)
Čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (pro objednané)
OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN - KONTAKTNÍ MÍSTO KOPŘIVNICE,
ŠTEFÁNIKOVA 1163, V BUDOVĚ MĚÚ-2. PATRO, TEL. 556 879 634
Pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (bez objednání)
Úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (pro objednané)
Čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (pro objednané)
OBČANSKÁ PORADNA NOVÝ JIČÍN - KONTAKTNÍ MÍSTO PŘÍBOR,
NÁMĚSTÍ SIGMUNDA FREUDA 19, V BUDOVĚ MĚÚ V PŘÍZEMÍ,
TEL. 556 709 403
Úterý 9:00 – 12:00 (bez objednání)
Úterý 13:00 – 17:00 (pro objednané)
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti.
Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména
úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické
rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické
žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP
v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje
Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště
nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či
do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více
než 1700 a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech
a řadě firem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz
Obec Závišice má malou sběrnou nádobu umístěnou v tzv. E-domku, který se v obci
nachází za budovou obecního úřadu. E-domek je otevřen v pondělí a ve středu
13-17 hod. a je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru
obce.
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Dědické právo v současné právní úpravě
JUDr. Rostislav Michálek, právník Městského úřadu Příbor

Nenabytí dědictví
Dědictví nenabude ten, kdo je dědicky nezpůsobilý. Je to osoba, která se dopustila
činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo
manželu. Dále proti zůstavitelově poslední vůli (např. kdo zůstavitele k poslední vůli
donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle překazil nebo jeho poslední pořízení
zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil). Dědictví ovšem nabude ten, komu
uvedený čin zůstavitel výslovně prominul.
Občanský zákoník umožňuje dědici, aby se svého dědického práva zřekl ve smlouvě
se zůstavitelem, tedy ještě za života zůstavitele. Zříci se dědického práva lze i za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění. Pro smlouvu o zřeknutí se dědického práva je
vyžadována forma veřejné listiny (typicky notářským zápisem). Zřeknutí se dědictví
může být praktické v případech, kdy zůstavitel za svého života zvýhodní nějakého
z případných dědiců.
Př.: Zůstavitel má tři syny a jednomu z nich za svého života daruje pozemek, aby si
mohl postavit rodinný dům. Vzhledem k tomu, že ostatním dvěma synům nic za života
nedaroval, chce je spravedlivě podělit, a také předejít případným sporům po své smrti. Může uzavřít s obdarovaným synem dohodu o zřeknutí se dědictví.
Zříci se dědictví je možné i ve prospěch jiné osoby. Takové zřeknutí ovšem neplatí,
nestane-li se tato osoba dědicem, např. zřekne-li se dědictví. Zříci se dědického práva
je možné jako celku, nebo se může zůstavitelův potomek zříci pouze práva na povinný díl.
Př.: Dědického práva se zřekne dědic Adam ve prospěch dědice Bedřicha. Jsou ještě
dědici Cyril a Metoděj, všichni čtyři dědici by měli ze zákona právo na stejný díl dědictví. Zůstavitel nepořídil pro případ smrti (závěť), proto připadne dědici Bedřichovi čtvrtina pozůstalosti, která by jinak patřila dědici Adamovi, a dědic Bedřich tak
získá poloviční podíl na pozůstalosti, dědici Cyril a Metoděj získají každý po čtvrtině
pozůstalosti. Pokud se dědic Adam pouze zřekne dědického práva bez toho, že by se
tak stalo výslovně v něčí prospěch, budou dědit dědici Bedřich, Cyril, Metoděj, a to
každý třetinou.
Dědictví nenabude také ten, kdo jej odmítne. Odmítnutí dědictví se od zřeknutí se
dědického práva liší tím, že odmítnout dědictví lze až po smrti zůstavitele a musí se
tak stát výslovným prohlášením vůči soudu. Odmítnuvší dědic ztrácí dědické právo,
hledí se na něho, jako by dědictví nikdy nenabyl. Takový dědic není povinen plnit
žádné z nařízení zůstavitele, které mu bylo případně pořízením pro případ smrti uloženo.
Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát
ve prospěch jiného dědice. Podmínkou ale je, aby i druhá strana (tj. ten dědic, v jehož
prospěch se dědic dědictví vzdal) s nabytím dědického podílu souhlasila.
Posledním případem, kdy nedojde k nabytí dědictví je vydědění. Vydědit lze potomka prohlášením o vydědění pouze ze zákonem stanovených důvodů. Takové prohlášení způsobuje vyloučení vyděděného z dědění po zůstaviteli. Prohlášení o vydědění
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lze učinit, změnit či zrušit stejným způsobem jako závěť. Vyděděný nenabývá práva,
ani nenastupuje po zůstavitelově smrti do jeho povinností, neboť ztrácí právo na svůj
zákonem stanovený podíl.
Vyděděný, který s důvody vydědění nesouhlasí, má možnost se žalobou bránit
v rámci soudního řízení. Musí však prokázat, proč dle jeho názoru zůstavitel pro vydědění neměl zákonný důvod.
Odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele
Předchozí občanský zákoník stanovoval povinnost dědice hradit zůstavitelovy dluhy
pouze do výše nabytého dědictví. Nyní je stanoveno, že dluhy zůstavitele přechází
na dědice v plném rozsahu. Dědic tak musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah
nabytého dědictví, případně ze svého výlučného majetku. Aby se této povinnosti
mohl dědic vyhnout, je mu proto poskytnuta ochrana spočívající v možnosti ohraničení rozsahu úhrady zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti.
Jestliže si dědic vyhradil soupis pozůstalosti, bude povinen k úhradě zůstavitelových
dluhů jen do nabytého dědictví, nikoliv v plné výši. Zdá se, že se v případě vyhrazení
soupisu pozůstalosti pro věřitele oproti předchozí úpravě nic nemění, ale není tomu
tak. Jestliže dědic vědomě neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli se podaří jejich existenci prokázat, přestane pro dědice platit ochrana, kterou mu
poskytoval soupis pozůstalosti a bude povinen uhradit dluhy v plné výši.
Čerpáno:
Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Dvořák, J., Fiala J., Šešina, M., Švestka, J. Wawerka, K.: Občanský zákoník – komentář
(svazek IV-dědické právo) Praha: Wolters Kluvej, a. s., 2014. ISBN:978–80-7478-579-5
http://obcanskyzakonik.justice.cz/dedicke-pravo/obecne/

Závišičtí judisté úspěšní v Českém poháru
O valentýnském víkendu proběhlo v Ostravě první kolo seriálu Českého poháru
JUDO. V sobotu bojovali o medaile mladší a starší žáci,
v neděli pak dorostenci a junioři.
Závišické judo zastupovala v sobotu Anna Lošáková.
V kategorii mladších žákyň prokázala, že se jí drží dobrá
forma z loňského roku. V semifinále váhy do 57 kg si
poradila s Pavlou Novákovou ze Slezanu Opava a zvítězila na ippon. V boji o zlato pak svedla bitvu s Natálií
Janouchovou z Chlumce nad Cidlinou. Tentokrát ale
na svou soupeřku z Čech nevyzrála a brala tak
z úvodního turnaje Českého poháru výbornou stříbrnou
medaili.
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Druhým žákem, tentokrát starším, který se v sobotních bojích představil, byl Filip
Hanzelka. V kategorii do 42 kg měl v prvním kole pavouka volný los a ve druhém jej
čekal favorit této váhy Martin Burian. Od začátku zápasu vyvíjel Burian velký tlak
a v polovině už vedl na wazari. Filip Hanzelka ale využil drobné zaváhání v soupeřově
nedotaženém chvatu a v boji na zemi dostal Buriana do držení kamišiho gatame.
Přes více než úpornou snahu Buriana se z držení vymanit, ale slavil nakonec úspěch
Hanzelka a zvítězil na ippon. Ve čtvrtfinále se střetl s Polákem Mikolajem Strelczykem a zápas se vyvíjel velmi dobře. V polovině zápasu už vedl závišický judista 2:0
na yuko, ale 45 vteřin před koncem zápasu přišlo jeho nepatrné zaváhání. To Polák
blesku rychle využil, dostal Hanzelku do držení, zvítězil a odkázal jej do bojů
v opravách. Tady ale bylo znát více než měsíční tréninkové manko, zapříčiněné zraněním. Hanzelka už dál nepostoupil a zůstal na 9. místě.
Poslední závišické želízko v nedělním ostravském ohni byl Radek Rýpar. Ten letos
poprvé bojuje v kategorii dorostenců a hned první velký turnaj byl od začátku dramatický. Úvodní vážení ukázalo 37 deka přes předepsanou váhu 46 kg. Znamenalo to
zabalit se do několika vrstev oblečení, půl hodiny běhat
a potit se. Tvrdá práce slavila úspěch a ručička váhy se nakonec zastavila přesně na daných 46 kg. Pro Radka Rýpara
tak mohly začít boje v této váze. První zápas s jihlavským
Martinem Štolbou vyhrál na držení a Filipa Heřmánka
ze stejného oddílu zdolal taky na držení. V semifinále pak
zvítězil nad Vojtěchem Schejbalem z Litoměřic po výborné
práci na zemi na škrcení. O prémiové vítězství z Českého
poháru v dorostenecké kategorii se utkal s litoměřickým
Matyášem Bartoněm. Po úvodním opatrném oťukávání
obou soupeřů se pokusil Radek Rýpar o svůj oblíbený chvat uči mata. Hned první nástup se mu podařilo přetavit na ippon a tudíž na zlatou medaili.
Z úvodního turnaje Českého poháru v Ostravě si přivezli domů závišičtí judisté
medaile stříbrného a zlatého lesku. Je to velký úspěch, ale zároveň i závazek do dalších
turnajů tohoto prestižního seriálu.
Libor Kahánek

TJ Závišice
zve členy na

Výroční valnou hromadu,
která se koná v pátek dne 20. 3. 2015 hod. v 18:00 hod.
v Restauraci Bowling
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