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JUDO Závišice - vyhodnocení sezóny 2006

V lednu proběhlo slavnostní vyhodnocení sezóny 2006, kterého se zúčastnili i starosta
obce p.Zdeněk Vajda, předseda TJ ing.Milan Gilar a poslankyně JUDr. Hana Šedivá.
Judisté byli odměněni za své výkony v roce 2006 a vytýčili si cíle nové nadcházející
sezóny. Celá akce proběhla ve veselé přátelské atmosféře.

Placená inzerce
Natáčení na video
SVATBY, OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, PROMOCE, KŘTY, POHŘBY aj.,
profesionální technologie a kvalita DVD. Film je možno promítnout již na Vaší akci.
Kontakt: PhDr. Vítězslav Černoch, Mořkov 391, tel: 728 362 757
- vše za rozumnou cenu.
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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na I. pololetí 2007
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady na I. pololetí roku 2007, aby tak učinili nejpozději do 7. 2. 2007.
Poplatek 190,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 1. 2007.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním
výměrem dle OZV č. 6/2006, čl. 6. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou
část může obec zvýšit až na trojnásobek.

Počítačový kurz
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PÁLENKU
Pěstitelská pálenice Ing. Břetislava Piteráka, Veřovice a Podbeskydská reklamní
a umělecká agentura + natáčení na video, Mořkov Vás srdečně zvou k účasti v soutěži
O NEJLEPŠÍ PÁLENKU NOVOJIČÍNSKA
Termín soutěže: únor až duben 2007 (doručení vzorků)
Podmínky soutěže: zaslat nebo doručit 0,2 l pálenky ve skleněné láhvi s přílohou
v obálce: jméno, adresa majitele pálenky, telefon, označení druhu pálenky (švestky,
jablka, hrušky, směs, jiné ovoce), rok pálení, název pálenice.
Veřejné posouzení provede odborná porota v květnu 2007 v Kulturním domě ve Veřovicích. Finále soutěže proběhne na VIII. Veletrhu Novojičínska v neděli dne 17.6.2007
s předáním cen vítězům v jednotlivých kategoriích (dle druhu pálenky).
Adresa zaslání nebo doručení vzorků: PhDr. Vítězslav Černoch, 742 72 Mořkov 391,
vedle mateřské školky. Telefonické dotazy Vám rádi zodpovíme na tel.:728 362 757.
Závišan-zpravodaj obce Závišice
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Vzdělávací a tréninkové centrum, Ostrava nabízí motivační kurz „ Používání Informačních technologií (IT) a internetu“, který by se konal v Závišicích.
Jedná se o 6 vyučovacích hodin pro 10 - 12 lidí ZDARMA. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Ministerstvem pro místní rozvoj a Moravskoslezským krajem.
Zájemci hlaste se na obecním úřadě.

Tříkrálová sbírka 2007
V lednu 2007 proběhla v naší obci tradiční tříkrálová sbírka. Do pěti pokladniček
bylo vybráno celkem 27.739,50 Kč.
Charita Kopřivnice děkuje všem, kteří přispěli, za jejich štědrost a zároveň koledníkům
a vedoucím skupinek za jejich ochotu a obětavost.

Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(50,-Kč), mapa-Závišice(30,-),
turistická známka-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-).
!!! Našly se klíče od auta. Informace na obecním úřadě, tel. 556 856 000 !!!
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Separace odpadů nezávisí na velikosti obce

Hudba: TNT

V sobotu 3. února 2007
od 19 00 hodin
v sále Pohostinství u Kremlů

Množství produkovaného odpadu v přepočtu na obyvatele je značně variabilní.
Nejhospodárněji ze srovnání obcí na území správního obvodu Kopřivnice vychází
Mošnov s 202 kilogramy na obyvatele za rok oproti Příboru s 322 kilogramy.
Nad třísetkilogramovou hranici se dostaly obce Skotnice (315 kg) a Trnávka (312 kg).
Z uvedených hodnot vyplývá, že množství produkovaného odpadu na obyvatele není
závislé na velikosti obce, což nejlépe dokladuje Kopřivnice (284 kg) a Závišice (282 kg).
Separace skla je zavedena ve všech obcích a provádí se systémem sběrových nádob,
pouze Trnávka má zavedený pytlový systém. Průměrnou hodnotu 12,5 kg separovaného
skla na občana za rok v Moravskoslezském kraji překračuje pouze Štramberk (17,1 kg)
a Kateřinice (13,8 kg), přes desetikilovou hodnotu se dostaly obce Skotnice (11,4 kg)
a Závišice (11 kg), nejvíc zaostává Trnávka s 2,4 kilogramy.
Ve všech obcích je zavedena i separace plastů, která dosahuje dobré úrovně. Její měrná hodnota zaostává pouze o 1,2 kg za krajským průměrem, který je 5,7 kilogramů.
Nad touto hodnotou je pouze Mošnov (7,1 kg) a Závišice (9,7). Na opačném konci tabulky jsou potom obce Ženklava (2,8 kg) a Trnávka (1,9 kg). V separaci složek nebezpečného odpadu překračují obce krajské hodnoty kromě Ženklavy více než osmkrát.
Nejvyšší produkci směsného komunálního odpadu na obyvatele dosahuje Skotnice,
která přesahuje průměrnou produkci na obyvatele, což je 216 kg, o téměř 44 %.
Naopak nejmenší produkci na obyvatele vykazuje Ženklava, která má produkci oproti
průměru menší o 25 %.
(zdroj: Kopřivnické noviny, 5.10.2006)
Odpovídáme na dotaz vznesený na zasedání Zastupitelstva obce, ohledně dalšího zpracování tříděného odpadu, který je odvážen ze Závišic a tímto informujeme i ostatní občany obce:
Tříděný odpad z naší obce je svážen firmou SLUMEKO, s. r.o. Kopřivnice a následně
dotřiďován na dotřiďovací lince v Kopřivnici dle požadavků odběratelů.
Papír - kartón a lepenka, směsný, nápojový kartón.
Odběratel: Papírny Žimrovice.
Plast - PET bílé, modré, zelené, ostatní, fólie, polystyren, duté obaly.
Odběratelé: Wansida Praha, Ekostyren Ostrava.

VSTUPNÉ 50,-KČ

Sklo: bílé, barevné.
Odběratel.: Frýdecká skládka (recyklač. středisko skla). Tito sklo dále expedují do skláren.
Kov: po vytřídění znečištěných a nebezpečných kusů je odvážen firmě Belan do Šenova
u Nového Jičína.
(zdroj: SLUMEKO, s.r.o.)
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Cvičení maminek s dětmi

Končinový ples

Od 1. února 2007 každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin bude probíhat v
tělocvičně v Závišicích cvičení maminek s dětmi ve věku 1 - 4 roky.
Přezůvky s sebou. Bližší informace na obecním úřadě.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
Vás zve na tradiční

Školní okénko

v sobotu 17. 2. 2007 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů
hudba YPSILON, vstupné 50,-Kč
tombola a občerstvení zajištěno
na Vaši účast se těší hasiči

V lednu děti navštívily v KD v Kopřivnici divadelní představení Mauglí.
31. ledna jsme ukončili první pololetí školního roku 2006/2007 a děti dostaly pololetní
vysvědčení, na které se už nemohly dočkat.
Po půlroční práci si děti užijí jednodenních pololetních prázdnin a to v pátek 2. února.
Jarní prázdniny potom budou od 26. února do 2. března.
Upozorňujeme, že sběr papíru stále pokračuje.

Z Á P I S D Ě T Í D O 1. T Ř Í D Y
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ZÁVIŠICÍCH
P R O B Ě H N E D N E 5. Ú N O R A 2007
O D 12:00 D O 17:00 H O D I N
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
neděle 11. února 2007
v sále Pohostinství U Kremlů od 14.00 hodin
- tanec, soutěže, občerstvení, tombola
Předem děkujeme všem, kteří přispějí dárkem do tomboly.

Charitativní koncert
Děkuji všem, kteří 6. ledna 2007 přišli na koncert do našeho kostela a pomohli
vytvořit nádhernou atmosféru a zároveň přispěli částkou 3.800,-Kč nadaci Klokánek,
která pečuje o opuštěné děti.
Aleš Kuběna
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KONČINOVÝ PLES

Jubilanti
Hodně zdraví a radosti přejeme spoluobčanům, kteří v únoru slaví svá jubilea:
Čestmír Hyvnar
Vlasta Hývnarová

Statistika
K 31. prosinci 2005 žilo v Závišicích 797 obyvatel.
V průběhu roku 2006 se narodilo 10 dětí, zemřelo 10 občanů, 36 osob se přistěhovalo
a 16 osob se odstěhovalo. K 31. prosinci 2006 žilo v obci 817 obyvatel.
Věková skladba obyvatel:
věk
počet osob
věk
počet osob
0 - 10 let
86
51 - 60 let
95
11 - 18 let
88
61 - 70 let
83
19 - 30 let
142
71 - 80 let
53
31 - 40 let
139
81 - 90 let
20
41 - 50 let
109
91 - 92 let
2
Věkový průměr obyvatel a počet mužů a žen:
počet osob
počet osob
průměrný věk
0 - 14 let
15 - 92 let
celkem
muži
69
344
413
37,47
ženy
60
344
404
40,17
celkem
129
688
817
38,8
3

