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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 2/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31.1.2008, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 22.2.2008*Distribuce v místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

JM AUTOSERVIS 
Závišice 141 

rozšiřuje své služby o 
 PNEUSERVIS 

Využijte této služby a předejděte tak dlouhému čekání 
po telefonické objednávce, tel.: 603 507 579 

- zajišťujeme veškerý sortiment pneumatik, plechových i Al-disků 
        
    Dále provádíme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RYCHLOST - KVALITA - NÍZKÉ CENY 

♦ opravy tuzemských a zahraničních vozidel 
♦ veškeré automechanické práce 
♦ karosářské práce 
♦ konzervace podvozků a dutin 
♦ motorové oleje MOBIL a ostatní 
♦ výfukové systémy 
♦ zasklívání všech typů autoskel 
♦ příprava na STK včetně provedení 
♦ zajištění veškerých dílů 

Placená inzerce 

Koupím: stavební buňku, unimo buňku, plechovou boudu či garáž, kontejner, 
karavan nebo maringotku, popřípadě jiný dočasný či mobilní objekt vhodný 
jako zázemí pro stavbu. Boháč, 603 423 144 
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Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Ú N O R  2 0 0 8  C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(30,-), mapa-Závišice(30,-),  
pohlednice-Závišice(6,-), turistická známka-Závišice(30,-). 

ZÁVIŠAN 
Poplatek za odpad na 1. pololetí roku 2008 

     Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za provoz systému nakládání 
s odpady na 1. pololetí roku 2008, aby tak učinili nejpozději do 8. 2. 2008. 
Poplatek 210,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 1. 2008. 
     Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek pla-
tebním výměrem dle čl. 7, odst. 1  Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2007. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až 
na trojnásobek. 

Vodné z obecního vodovodu 

     Žádáme občany, kteří dosud  neprovedli platbu za spotřebovanou vodu z obecního 
vodovodu za 2. pololetí roku 2007, aby tak učinili nejpozději do 8. 2. 2008.  

Poděkování 

Děkujeme organizátorům XVIII. Obecního bálu a všem, kteří přispěli finančními 
prostředky nebo věnovali ceny do tomboly.  

Za příznivého počasí můžete využít kluziště na dvoře školy. 
Návštěva na vlastní nebezpečí, zákaz hry hokeje! 

Pozvánka 
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 muži ženy celkem 

k 31. 12. 2006 413 404 817 

v průběhu roku 2007:    

- se narodili 3 6 9 

- zemřeli 6 3 9 

- se přistěhovali 29 17 46 

- se odstěhovali 5 8 13 

k 31. 12. 2007 434 416 850 

Počet obyvatel Závišic  

 0 - 17 let 93 78 171 

18 - 93 let 341 338 679 

věk muži ženy celkem 

  0 -  9 let 47 43 90 

10 - 19 let 57 47 104 

20 - 29 let 68 58 126 

30 - 39 let 68 64 132 

40 - 49 let 69 55 124 

50 - 59 let 48 52 100 

60 - 69 let 41 50 91 

70 - 79 let 28 30 58 

80 - 89 let 7 16 23 

90 - 93 let 1 1 2 

průměrný věk 37,04 40,12 38,55 

Věkové složení, počet mužů a žen, průměrný věk -  k 31. 12. 2007 

Statistika - obyvatelé Závišic v roce 2007 
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Již poosmé proběhla počátkem tohoto roku Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Česká 
republika. Do dnes již tradiční sbírky se zapojili i občané a koledníci z Vaší obce. 
Rádi bychom jim touto cestou  poděkovali za jejich dary, obětavost a úsilí. 
 
V následující tabulce jsou výsledky sbírky pořádané Charitou Kopřivnice. Uvedené 
částky jsou pouze informační a rozhodně nemají sloužit k vzájemnému srovnávání. 
Jiné počty skupinek i rozdílné podmínky každé z nich nemohou být „matematicky“ 
porovnávány. Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě pomá-
hat či něco obětovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem štědrým dárcům i obětavým koledníkům. 
Bez jejich pomoci bychom nemohli naše služby poskytovat v takovém rozsahu 
a kvalitě. 
                                                                                                           Charita Kopřivnice 
                                                                                                            Leško Miloslav 
                                                                                                            ředitel 

obec skupiny Kč 
Kopřivnice 16 103440,50 
Libhošť 7 46613,50 
Lubina 9 47191,00 
Mořkov 8 36476,00 
Nový Jičín 21 140434,50 
Rybí 9 37671,00 
Sedlnice 8 28595,00 
Skotnice 1 4594,00 
Štramberk 5 30324,00 
Veřovice 7 43109,00 
Závišice 5 28489,50 
Ženklava 5 16726,50 
Životice 2 13295,00 
CELKEM 103 576959,50 

Tříkrálová sbírka 2008 

Na svém prvním letošním vystoupení, v Novoročním turnaji ve Štramberku měli 
závišičtí judisté jen jedno želízko v ohni. David Hyvnar, který si odbýval křest 
v kategorii mladších žáků, prokázal dobrou formu. Ve váze do 65 kg porazil ve dvou 
zápasech domácího štramberského Martina Hrušku a z turnaje pod Trúbou si přivezl 
zlatou medaili. 

David Hyvnar ve Štramberku zlatý 



6 

Zpravodaj/ únor  2008  

3 

Zpravodaj / únor 2008 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody 

 Čestmír Hyvnar 
   Vlasta Hývnarová 
      

          Pavel Moudrý    
      Stanislav Žerdík  

 

V lednu 2008 byl úspěšně založen Klub seniorů Závišice. 
Další setkání se bude konat ve středu 13. 2. 2008 v 15.30 hodin 

v zasedací místnosti ObÚ. 
 

Srdečně jsou zváni všichni senioři, 
 kteří mají zájem zpestřit si zasloužený odpočinek. 

Klub seniorů Závišice 

Závišice včera a dnes 

     Vážení spoluobčané,  
rok 2008 již běží závratnou rychlostí a první krajíc již máme snědený. 
Na příští rok máme v plánu vydat publikaci či uspořádat výstavu o historii a součas-
nosti obce Závišice. K tomu potřebujeme Vaši pomoc. Vše se bude zakládat na sku-
tečnosti dle dochovaných historických snímků domů, obce, okolní krajiny, apod. 
Věřím, že je mezi Vámi spousta majitelů historických fotografií, které zachycují naši 
vesnici v minulém či předminulém století a bude zajímavé srovnávat třeba pohled 
na Váš současný dům a jeho okolí v rozmezí 19. až 21. století. 
     Tímto Vás prosím o zapůjčení těchto historických snímků, ze kterých si pořídíme 
fotokopie. Děkuji 
                                                                                                                 Z. Vajda  



4 

Zpravodaj/ únor  2008  

Školní okénko 

V měsíci lednu děti začaly jezdit do Kopřivnice na plavecký výcvik. 
 
24. ledna byli žáci v Novém Jičíně v Beskydském divadle na výchovném koncertu – 
Svět hraček. Dětem hráli hudebníci z Janáčkovy filharmonie Ostrava. 
 
31. ledna jsme ukončili 1. pololetí školního roku 2007/2008 a děti dostaly pololetní 
vysvědčení. (Moc se těšily.) 
V pátek 1. února si děti užijí jednodenních pololetních prázdnin. 
 

Upozorňujeme, že sběr papíru stále pokračuje. 

 

Zápis dětí do 1. třídy 
v Základní škole v Závišicích 
proběhne dne 6. února 2008 

Všichni předškoláci se dostaví k zápisu společně s rodiči v 15:00 hod. 
Rodiče s sebou přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
                sobota 9. února 2008 

v sále Pohostinství U Kremlů od 14:00 hodin 
    tanec, soutěže, občerstvení, tombola 

Předem děkujeme všem, kteří přispějí dárkem do tomboly. 
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Skautské okénko 

O Vánocích jsme nelenili a měli jsme spoustu akcí - Prodej výrobků na 
jarmarku (s výtěžkem 1277 Kč, které jsme věnovali adoptované holčičce Anně z 
Ukrajiny), Vánoční schůzka, rozdávání Betlémského světla, Výprava na Hostýn, 
Skautský ples,… Na začátku ledna jsme se jako koledníci zúčastnili Tříkrálové 
sbírky. 

Mezi akce, které plánujeme, patří Uzlařská regata, Kuchařská oddílovka, 
Skautský maškarní ples, Návštěva bazénu a o jarních prázdninách pojedeme na 
Chalupu do Jeseníku. V březnu se proběhne Velikonoční skautské kuřátko. 

 Informace o naší činnosti, rozpis schůzek, bodování členů,plán akcí, fot-
ky a jiné zajímavé věci najdete na www.skauting.cz/zavisice. 

Hasičský ples 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice Vás zve na tradiční 
KONČINOVÝ PLES 

v sobotu 2. února 2008 od 19.00 hodin 
v sále Pohostinství U Kremlů. 

Hudba: YPSILON 
Tombola a občerstvení zajištěno. 

 
Vstupné 60 Kč 


