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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na 2. pol. 2015 - termín splatnosti 30. 9. 2015
Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání
s odpady na 2. pololetí roku 2015, aby tak učinili nejpozději do 9. 10. 2015.
Poplatek 230 Kč za osobu na pololetí byl splatný 30. 9. 2015.
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. 2/2014).
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá

v úterý 27. října 2015
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.
Připravujeme
V neděli 1. listopadu 2015 od 15 hodin
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých
dechová hudba ZÁVIŠANKA.
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Naše škola v Závišicích
Letošní školní rok se již rozeběhl a společně s vedením školy připravujeme pro veřejnost den otevřených dveří. Většina z vás ví, proč tento den připravujeme. Chceme
všem ukázat, co se opět ve škole podařilo vylepšit a vybudovat.
O celé akci jsme informovali v jejím průběhu. Jedná se o půdní vestavbu, teď již
mohu říct, krásné učebny. Tyto prostory budou využívány jako multifunkční učebna
a družina. Proč jsme se do této akce pustili je nasnadě.
Naše dětská populace se rozrůstá a čekají nás na Závišice
neobvykle vysoké počty dětí v jednotlivých ročnících.
Půdní vestavba byla vybudována v průběhu letních
prázdnin a nutno dodat, že s nemalými problémy. Překážky se objevovaly postupně, jak jsme budovali, neboť celá
škola jak byla rekonstruována před skoro 50 lety odpovídá
navenek výkresům, ale skutečnost je jiná.
Vše dobře dopadlo a tak si naše děti mohou v nové učebně zvyšovat své vědomosti.
Ve škole je v celkem pěti ročnících 55 dětí, z toho 16 prvňáků. A v mateřské školce
máme 38 dětí.
O termínu konání dne otevřených dveří bude informovat paní ředitelka. Mně dovolte,
abych Vás také pozval, protože naše škola i školka jsou velice pěkně zařízeny
a vybaveny. Je stále co zlepšovat, ale oproti jiným školám v okolí jsme vybaveni
velice dobře.

Fotografové mezi námi
V letošním roce se chceme vrátit k výrobě našich vlastních obecních kalendářů
na příští rok, tedy rok 2016. Proč to zmiňuji? Byli bychom rádi, kdyby se mezi občany
našly fotografie, které zachycují Závišice v kterémkoli ročním
období a v kterémkoli denním čase. Fotografie mohou být
z přírody, ze zahrad, ze společenských či sportovních událostí.
Neměly by to být fotografie osobního charakteru. Rádi bychom
totiž do kalendáře vybrali fotografie i od jiných autorů, protože
každý z nás má jiný pohled na své okolí. Pokud budete tak
laskavi a rozhodnete se nám poskytnout své fotografie, tak prosím v dobrém rozlišení
a v elektronické verzi, aby se s tímto dalo více pracovat. Předpokládám, že pokud
fotografie poskytnete, tak automaticky souhlasíte s jejich zveřejněním. Předem děkuji.

Zdeněk Vajda, starosta
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Sběr nadměrného odpadu

ve čtvrtek 8. října 2015.
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

v pátek 9. října 2015.
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. 2015,
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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Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Zdeňka Nutzová-Fiedlerová
Lubomír Najzar

Miroslav Hývnar
Jan Špaček
Josef Kuběna

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka
Klubu důchodců se uskuteční
ve středu 7. 10. 2015 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
20. 10.

Almanach příslušníků československého zahraničního vojska
K 70. výročí ukončení druhé světové války vydaly
společně Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Novém Jičíně a Jednota Československé obce
legionářské v Novém Jičíně publikaci „Almanach příslušníků československého zahraničního vojska 1939 - 1945
z území Novojičínska“. Je zde uvedeno 539 medailonků
zahraničních vojáků bojujících za 2. světové války
na východní i západní frontě (včetně vojáků padlých). U některých z nich jsou uvedeny i jejich fotografie. Najdete zde i vojáky z vaší obce.
Pokud někdo z občanů má o tuto publikaci zájem, může si ji zapůjčit v obecní
knihovně nebo ji získat v kanceláři OV ČSBS, ulice Sokolovská 9, Nový Jičín, vždy
první a třetí pondělí v měsíci od 8.30 do 10.30 hod., případně se na vyzvednutí dohodnout s jednatelem OV ČSBS na telefonu 556 813 722, případně mobil 728 334 392.
OV ČSBS Nový Jičín
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Oslavy výročí 80 let od posvěcení kostela v Závišicích
Drazí spoluobčané, prožili jsme požehnané oslavy 80. výročí od posvěcení kostela
sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
Vrcholem slavnosti byla společná slavnostní mše svatá sloužena
generálním vikářem Mons. Mgr. P. Martinem Davidem, rodákem
ze Ženklavy a některými kněžími. Během mše svaté byl požehnán
hlavní svatostánek, který byl zevnitř obnoven a opraven. Mše svatá
byla doprovázená zpěváky a hudebníky ze Štramberka v krásně
vyzdobeném kostele. Celé odpoledne byla možnost posedět a občerstvit se v prostorách kolem kostela. Silným zážitkem byl také
koncert manželů Radových z Prahy, kteří nám dali svědectví víry,
naděje a lásky.
Také cimbálová muzika Pramínky nám svým vystoupením zpříjemnila slavnostní podvečer a přilákala mnoho posluchačů.
V zasedací místnosti obecního úřadu probíhala výstavka z historie kostela a života
farnosti, jejíž součástí byla i beseda s pamětníkem Janem Hyvnarem, který letos oslavil
90. narozeniny a měl průvodní slovo ohledně stavby a posvěcení kostela. Slavnost byla
zakončena svátostným požehnáním s krátkou adorací v doprovodu místní schóly.
To všechno by se ovšem neodehrálo bez obětavosti a vstřícností mnoha lidí, kterým
patří za to veliké poděkování. Poděkovat bychom také chtěli jménem farnosti p. starostovi Zdeňku Vajdovi, zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu za spoluúčast
a podporu této oslavy.
P. Vladimír Zelina

Pozvánky
MO KDU-ČSL Závišice
Vás srdečně zve na zájezd
na tradiční

DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v neděli 11. října 2015.
Odjezd autobusu:
6.25 hod. autobusová zastávka Závišice „Palička“,
dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“,
Štramberk „Pod Bílou horou“, Rybí
Cena zájezdu: 150 Kč
Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Šimíčkové
nebo na tel. 732 916 419
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Obec Závišice – Kulturní komise – Komise životního prostředí
pořádá

Sraz všech draků, dráčků a dračic
bude v sobotu 17.

října 2015

v 1500 hodin
na zahradě pohostinství U Kremlů!!!

Nejpěknější a nejlépe létající
draci budou oceněni.
Hrníčky s sebou (na čaj a na svařák)!!!
Letos máme nové místo pouštění draků a to louku na kopci směrem ke Kajzedráku!!!

Na všechny se těší pořadatelé
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

1. září se otevřely dveře naší školky pro 14 nových kamarádů.
Ti nastoupili všichni do třídy Vrabečků, kde se pomalu za pomoci
zkušenějších kamarádů rozkoukávají. Doufáme, že se dětem v tomto
školním roce bude v mateřince líbit a bude pro ně naplněn těmi nejzajímavějšími aktivitami.
Hned 2. září nás navštívili Sokolníci s ukázkou dravých ptáků, neodradilo
nás ani nepříznivé počasí a akce se konala v tělocvičně. Druhý den nás
navštívilo naše oblíbené Divadélko Leonka s představením pro mateřské
školy Broučci – děti si společně s vystupujícími zatancovaly a zapojily se
do představení.
S dětmi se postupně seznamujeme s provozem školky, provádíme zatím
krátké vycházky do okolí a hrajeme si na školní zahradě. Předškoláci
v Sovičkách zahájili plavecký výcvik, kde se zdokonalují ve svém pohybu
ve vodě.
Proběhly také informativní schůzky pro rodiče, kde se rodiče seznámili
mimo jiné také s letošním plánem akcí. Již v říjnu nás čeká první tvořivá
dílna s rodiči a to „Dýňování“ 20. října od 16 hodin ve školce. Samozřejmě
také zveme všechny rodiče na „Den otevřených dveří“, který se uskuteční
16. října.
Všem dětem přejeme, ať jsou u nás spokojené a zažijí prima rok
s kamarády i svými učitelkami a dalším personálem naší mateřinky.
Bohdana Jarolímová
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ŠKOLA

Prázdniny jsou za námi a začal nový školní rok 2015/2016
Školní rok 2015/2016 byl zahájen 1. září, kdy jsme ve třech třídách a pěti ročnících
přivítali 55 žáků, včetně 16 prvňáčků. Ve škole funguje jedno oddělení školní družiny.
Ve dvou třídách mateřské školy máme celkem 38 dětí, předškolních dětí ve skupině
Soviček je 14 a ve skupině mladších dětí Vrabečků jich je 24.
Práce ve škole se nezastavily ani během měsíců července a srpna. Byla vyměněna
střešní krytina, vybudována a vybavena nová multifunkční učebna, která bude sloužit
pro výuku jazyků a kreativních činností, v ranních a odpoledních hodinách zde bude
školní družina.
Změny nastaly v pedagogickém sboru základní školy. Druhý a třetí ročník bude vyučovat Mgr. Jarmila Štěpánová a čtvrtý a pátý ročník Bc. Monika Tomanová, která bude
zaštiťovat i výuku anglického jazyka. Školní družinu povede Nikola Kupčáková.
Mgr . Bc. Šárka Chalupová

Základní škola a Mateřská škola
Závišice
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘEN
OTEV ENÝ
ENÝCH DVEŘÍ
DVE Í
dne 16. října 2015 od 16,00 do 17,30 hodin
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Užívání vozidla v souvislosti s užitím návykové látky
Přestupek nebo trestný čin – problematika právní kvalifikace
Po stanovení hladiny alkoholu v organismu řidiče vozidla potažmo jezdce na zvířeti
se dané jednání právně kvalifikuje. Velmi důležitým souvisejícím pojmem je zde
„stav vylučující způsobilost,“ za který se soudní praxí obecně považuje stav, kdy je
u řidiče zjištěna hladina alkoholu v krvi nejméně jedno promile. Je-li zjištěna hladina
alkoholu v krvi nad 1 promile při řízení motorového vozidla, je takové jednání zpravidla kvalifikováno jako trestný čin „ohrožení pod vlivem návykové látky“, za který
může soud uložit trest odnětí svobody až do jednoho roku, peněžitý trest nebo zákaz
činnosti. Je-li stejná hodnota zjištěna u řidiče nemotorového vozidla např. jízdního
kola je většinou z důvodu nízké společenské škodlivosti příslušnými orgány takové
jednání kvalifikováno pouze jako přestupek, za který správní orgán uloží pokutu
od 25 000,- Kč do 50 000,- Kč. Zákonem stanovená sankce zákazu činnosti od jednoho roku do dvou let zde přichází v úvahu pouze u činnosti, ke které je třeba povolení
státního orgánu. Pokud není prokázán stav vylučující způsobilost, avšak je prokázáno
nižší množství alkoholu v organismu řidiče, je takové jednání kvalifikováno jako
přestupek se sazbou od 2 500,- Kč až 20 000 Kč a zákazem činnosti do šesti měsíců
do jednoho roku. Nutno poznamenat, že při kvalifikaci jednání jako trestný čin,
je na rozhodnutí soudu, popř. v přípravném řízení státního zástupce, zda k uložení
trestu vůbec přistoupí a zda využije všechny v úvahu připadající tresty nebo využije
různé formy odklonů, jako je např. podmínečné zastavení trestního stíhání.
Naproti tomu, je-li dané jednání kvalifikováno jako přestupek, je správní orgán
povinen uložit v případě řidiče motorového vozidla jak pokutu, tak zákaz činnosti
ve stanovených sazbách. Bez ohledu na to zda jde o trestný čin či přestupek je řidiči
motorového vozidla přiděleno 7 trestných bodů v rámci bodového hodnocení při zjištění více než 0,3 promile alkoholu.
Užití jiných návykových látek
Bezesporu nejčastější návykovou látkou, která je v souvislosti s řízením vozidla případně jízdou na zvířeti zjišťovaná, je alkohol, a proto i pravidla pro posuzování rozhodných okolností většinou vyplývají z možností a schopností opilého řidiče, kde se
již v rámci rozhodovací činnosti soudů vyvinula bohatá judikatura. V posledních
letech se výrazně zvyšuje počet případů ovlivnění jinou návykovou látkou, než je
alkohol. Zjišťování těchto jiných návykových látek v organismu vyšetřované osoby
je však oproti alkoholu odlišné, z důvodu jejich odlišného působení na organismus
člověka. Některé jiné návykové látky jsou zjistitelné v organismu po několika dnech
i týdnech po jejich užití, přestože již osoba, která takovou látku užila, není pod jejím
vlivem. Z tohoto důvodu nelze tak jako u alkoholu jednoznačně stanovit, že je-li
u vyšetřované osoby zjištěno určité množství jiné návykové látky, je jí zároveň ovlivněna, případně při zjištění určitého množství, zda již je tato osoba ve stavu vylučujícím způsobilost. Pro indikaci jiných návykových látek se používají orientační testy
Drugwipe 5+, které ve slinách zjišťují přítomnost těchto látek. Na rozdíl od decho12
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vých analyzátorů používajících se pro zjišťování alkoholu, nemají tyto testy srovnatelnou důkazní hodnotu, ale pouze naznačují vyšetřujícímu orgánu, že by se měl
u dané osoby provést odběr biologického materiálu za účelem zjištění přesného
množství této látky v organismu. Je-li zjištěno množství dané látky nad hodnotu
stanovenou nařízením vlády č. 41/2014 je takový řidič považován za ovlivněného
touto látkou a jeho jednání kvalifikováno jako přestupek. Při vyšších hladinách je
pro stanovení stavu vylučující způsobilost nutný znalecký posudek. Jelikož zákon
o silničním provozu nerozlišuje mezi alkoholem a jinými návykovými látkami, jsou
sankce shodné.
Čerpáno z publikace: MICHÁLEK, R. Správní delikty na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Wolters Kluwer, a. s., Praha: 2014, ISBN 978-80-7478-489-7
Pokračování příště

Provoz sauny opět zahájen od pátku 2. října 2015
a od 8. října každý:
čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.
pátek 16.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Poděkování za sběr víček
Po odvozu dalších pytlů víček přišla SMS zpráva od Nikolčiny maminky. Vyslovuje
poděkování všem, kteří se podílejí na sběru a odvozu víček z PET lahví. Prý jsme
nejlepší, takže budeme sbírat dále.
Jaromíra Hajdová

Blahopřejeme
Dne 23. 8. 2015 se Jiří Bajer s koňmi Leonem a Lejdy
zúčastnili kombinované soutěže chladnokrevných koní
v Klokočově. Byla to kvalifikace na Mistrovství ČR a umístili
se dvakrát na prvním místě v závodě jednospřeží i dvojspřeží.
A byli nominováni na Mistrovství republiky, které se koná
také v Klokočově za Odrama 3. a 4. 10. 2015. Kdo má rád
koně, přijďte podpořit Závišana. Díky všem co nám fandí.
L.Bajerová
13
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Topení a komíny
Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a provozovatelé spotřebičů
paliv by se měli postarat o to, aby nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených
komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola,
čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
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 ve spalinové cestě.
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
Pevné

Činnost

Celoroční
provoz
Čištění spalinové cesty

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Sezonní Kapalné
provoz

3x

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

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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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.
(dále jen „zásah“).
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2015.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, 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

Dotace - Mikrogranty MAS Lašsko

Místní akční skupina vyhlašuje výzvu o podporu v rámci Mikrograntů MAS Lašsko
Máte projekt, na který byste rádi získali nějaký příspěvek? Pořádali jste nebo se
chystáte pořádat akci, která by byla v souladu s naší strategií a vy byste si rádi
vylepšili rozpočet?
Velice jednoduše můžete na svůj projekt získat až 2 000,-. Stačí vyplnit jednoduchou
žádost. Žádosti jsou přijímány od 1. 9. do 15. 11. 2015, o dotaci je však možné žádat
zpětně na projekty realizované již v červenci a srpnu 2015. O dotaci mohou žádat členové
MAS Lašsko a obyvatelé, spolky, podnikatelé, neziskové organizace, církve aj. členských
obcí MAS Lašsko. Finance mohou být použity na projekt, akci nebo záměr, která nějakým
způsobem přispívá k rozvoji obce nebo regionu, např. podpora tradic a řemesel, místních
producentů a produktů, místních podnikatelů, tradičních a kulturních akcí, práce s dětmi a
mládeží aj.
Více informací o projektu naleznete na webových stránkách www.maslassko.cz
Kontaktovat nás můžete na mailové adrese: mikrogranty@centrum.cz
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ
7
V roce 1710 byl zdejší kraj přestrašen tlupou loupežníků, kteří pod vedením Ondřeje
Fucimana z Janovic, bývalého příborského studenta, znepokojovali kraj. Přepadli i město Příbor, ale byli odraženi, čtyři byli polapeni a 3. července 1710 pověšeni, na Ondráše
vypsali odměnu 100 zlatých. 8)
K výše popsaným bědám se přidala i příroda. V roce 1712 Štramberk i okolí zaplavila hejna kobylek a způsobila velké škody na úrodě. To vše jenom zhoršovalo situaci
a život obyvatel měst a obcí severovýchodní Moravy. Když 1. února 1714 přišel
na štramberskou faru nový farář P. Matouš Sedláček, rodák z Olomouce, podal ve svém
nástupním hlášení nadřízené vrchnosti zprávu o veliké bídě svých farníků.
Utrpení lidu se ještě zvětšilo, když téhož roku byl obchodníky dobytkem na Moravu
i do Čech zanesen mor. Nemoc počínala horečkou, pak otékaly žlázy a vyvalovaly se
boule, které se pak jitřily. Když se otevřely, bylo dobře, jinak nastala otrava krve a smrt.
Průběh nemoci trval sedm až devět dní. Postiženo bylo i panství novojické. I přesto,
že lidé vyvěsili v oknech a příbytcích na radu kořenářek veliké cibule a žvýkali angeliku
a jiné léčivé kořeny, i přesto, že pálili rohy a paznehty a všude jimi vykuřovali, přece se
nákaza šířila. V Novém Jičíně, ale i jinde, nestačili pohřbívat
mrtvé, kvůli přeplněným hřbitovům bylo
nutné pohřbívat v zahradách. V listopadu
roku 1715 městská rada novojická sáhla
k energickému opatření: nechala uzavřít
městské brány a na hranicích města umístila výstražné tabulky, denně prohlížela
Obr.12: Mariánský sloup
domy
a ten, u něhož se objevily hlízy, byl
na příborském náměstí
neprodleně odvezen do narychlo zřízené
karanténní budovy na Hlinikách, kde vznikla pozdější Lazaretní
kaple. V tomto od světa odloučeném lazaretu se službám nakaženým věnovali a obětovali lékař – kněz P. Jan Hartl, novojický
rodák, a jeho pomocník. Do 20. ledna 1716 nikdo z nich nesměl
do města. Tímto opatřením a snad zásluhou krutých mrazů strašná Obr.11: pomník sv.
nemoc ustala. Trvalou vzpomínkou na tuto těžkou dobu se Šebestiána a sv. Rocha
na dlouho staly pomník sv. Šebestiána a sv. Rocha u Loučky, Lazaretní kaple na Hlinikách u Nového Jičína a Mariánský sloup na příborském náměstí. 9)
Je pozoruhodné, že Štramberk zůstal této pohromy ušetřen – matrika zemřelých
z těch let vykazuje normální počet úmrtí. Přispěla k tomu snad zdejší zdravá poloha,
voda, bohatství lesů a malý styk s nakaženým světem.
Ještě v té době, počátkem dubna 1715, rozrušila širý kraj zpráva o smrti pověstného
Ondráše – dne 1. dubna jej zabil jeho druh obuškem. Avšak novým postrachem kraje se
na delší dobu stal lupič Gajdušek se svou tlupou. Až v roce 1719 byl Gajdušek dopaden
a pro výstrahu ostatním popraven v Novém Jičíně, ale jeho druhové znepokojovali okolí
ještě dlouhou dobu potom.
8)Výpisy z archivních materiálů laskavě zapůjčil P. B. Juroška. Nyní uloženy
v Pozůstalosti P. B. J., SOkA, Nový Jičín.
9)Sedláček, Frant.: Pomník sv. Šebestiána a Rocha u Loučky. In Kravařsko
roč. II., str. 35 – 38.
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Pozvánka od hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

ZÁVIŠICE
Vás zve
na

VI. ročník Železného Hasiče
obce Závišice
Místo konání:

areál ZŠ a kostela v Závišících

Datum konání:

sobota 17. října 2015

Začátek soutěže: 13:00 hod
Startovné: 100 Kč

Kategorie:

muži do 30 let, muži nad 30 let

Soutěž bude napodobovat seriál soutěží TFA.

Výstroj: Zásahový oblek (buschfire nebo třívrstvý), zásahová obuv,
zásahová přilba, dýchací přístroj (jednotný – dodá pořadatel)

Kontakt a registrace:

Roman Číp (Cip.Roman@seznam.cz)
mob.: 732 176 139
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Pozvánka do Rybí
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Placená inzerce

Ukončení letního času
V neděli 25. října 2015 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 10/2015 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 10. 2015, IČO 00600709,
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