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Zpravodaj/ květen 2008  

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 5/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 2.5.2008, 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 23.5.2008*Distribuce v místní prodejně*                     
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Přijmeme  
brigádnice na úklidové  

a pomocné práce  
 

v  Rekreačním středisku  
,,U Kateřiny“ ve Štramberku. 

 
Kontakt: 

    NOVOS NJ, s. r. o.  
  Libotín 979,  Štramberk ,  

( pod retenční nádrží ) 
 

Tel: 603 867 382,       556 852 262 

Placená inzerce 

Koupím unimobuňku nebo jinou stavební boudu. Odvoz zajistím. Tel.: 736 64 33 77 

Koupím trubky na plot. Délka 2m. Celkem 100ks. Tel.: 736 64 33 77 
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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 / K V Ě T E N  2 0 0 8  C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

ZÁVIŠAN 
Výzva občanům 

Počítačový kurz pro seniory 

Vyzýváme občany k podávání návrhů na doplnění ploch v jejich vlastnictví, 
které po zvážení a doporučení příslušnými orgány budou či nebudou zařazeny 
do připravovaného nového územního plánu obce Závišice. 
Podněty podávejte včetně zákresu na katastrální mapě písemně do 30. 6. 2008. 
 
Adresa pro doručování 
Obecní úřad Závišice 
Závišice 115 
742 21  Kopřivnice 
nebo osobně v úředních dnech přímo na ObÚ Závišice 

Očkování králíků 

V úterý 27. května v odpoledních hodinách proběhne 
 očkování králíků od stáří 6 týdnů proti moru a mixomatóze. 

 
Cena:  25,-Kč/1 kus  při počtu do 5 králíků 

                           17,-Kč/1 kus  při počtu více než 5 králíků 
 

Zájemci, hlaste se na obecním úřadě. 

V rámci projektu „Senioři komunikují“ Nadačního fondu manželů Livie a Václava 
Klausových nabízí firma LYRIX centrum, s.r.o. kurz obsluhy osobního počítače. 
 
Zájemci z řad seniorů hlaste se na ObÚ nebo na setkání Klubu seniorů. 
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Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 30. 4. 2008 
                                                                                          (hlasování pro-proti-zdržel se) 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
175/2008    program 13. zasedání ZO                                                                      9-0-0 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
176/2008    návrhovou komisi 13. zasedání ZO ve složení: 
                   Lumír Lošák, Aleš Kuběna                                                                   7-0-2 
177/2008    ověřovatele zápisu z 13. zasedání ZO: Libor Kahánek, Vlastimil Hajda 
                                                                                                                                  7-0-2 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí: 
178/2008    informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávu 
                   starosty obce o činnosti obce                                                                9-0-0 
     
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
179/2008    a bere na vědomí výsledek nabídkového řízení na zpracování studie, která 
                   bude součástí projektové dokumentace plánované kanalizace obce a pově- 
                   řuje starostu obce podepsáním smlouvy o dílo na její zpracování se společ- 
                   ností Vodam Hranice-kdy je částka za toto dílo ve výši 69.020,- Kč 
                    - viz příloha                                                                                          9-0-0 
 
180/2008    revokaci usnesení č. 166/2008, čímž se ruší záměr prodeje obecních pozem- 
                   ků - viz usnesení ze zasedání ZO dne 27.3.2008                                  6-1-2 
 
181/2008    záměr oslovit kamenické společnosti ohledně opravy křížů u autobusové 
                   zastávky a u Kelnarů na dolním konci - čímž  pověřuje starostu obce 
                                                                                                                                 9-0-0 
          
182/2008    záměr oslovit společnosti zabývající se částečnou rekonstrukcí rozhlasu 
                   - čímž pověřuje starostu obce                                                               9-0-0 
 
183/2008    zakoupení přívěsného vozíku za služební automobil odpovídající potřebám 
                   obce - výběrovým řízením pověřuje starostu obce                               9-0-0 
 
184/2008    a souhlasí s pořádáním automobilových závodů veteránů Pod Trúbou dne 
                   19.7.2008                                                                                              9-0-0 
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Dobrou práci odvedli naši judisté na mistrovství Moravskoslezského kraje. Nejvíce 
se dařilo  Davidu Hyvnarovi, který se ozdobil hned dvěma tituly. 
Výsledky: 
Mladší žáci: 
David Hyvnar-Mistr Moravskoslezského kraje 2008 – jednotlivci 
David Hyvnar-Mistr Moravskoslezského kraje 2008 – družstva (SKP Ostrava) 
 
Muži: 
Josef Babiář-2.vicemistr Moravskoslezského kraje 2008 – jednotlivci 
Josef Babiář-Mistr Moravskoslezského kraje 2008 – družstva (Železo Hranice) 
Ondra Kahánek- Vicemistr Moravskoslezského kraje 2008 – družstva (Mittal 
Ostrava) 
 
Adam Kahánek se zúčastnil v chorvatském Záhřebu s reprezentačním družstvem 
České republiky kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců. Zde si 
připsal první důležité body, když v silné konkurenci obsadil 7. místo. 

Judisté bojovali na mistrovství Moravskoslezského kraje 

Město Nový Jičín a Pojišťovna Generali, oblastní kancelář Nový Jičín, ve spolupráci 
s Rádiem Čas a Úřadem práce Nový Jičín, Vás zvou na 

IX. VELETRH NOVOJIČÍNSKA 
spojený s Moravskou poutí Rádia ČAS a 

Olympiádou technických profesí a pracovních příležitostí 
 

který se koná v sobotu 17.5. (9.00-18.00 hod.) a v neděli 18.5.2008 (9.00 - 15.00 hod.) 
na Zimním stadionu Nový Jičín, hale ABC a přilehlém sportovním areálu. 

 
Mottem této akce je: VÝROBA - SLUŽBY - OBCHOD. 
Tradiční doprovodný program: 
- seminář o podpoře podnikání, 
- ochutnávky piva, vína, minerálky, uzenářských a mléčných výrobků, 
- tombola, 
- vystoupení umělců, pouťové atrakce, občerstvení. 

V S T U P   Z D A R M A 
Na Vaši návštěvu Nového Jičína se těší pořadatelé. 
 
Telefonní informační linka veletrhu: 603 574 533, p. Rejko 
Informace lze také získat na: www.novy-jicin.cz nebo www.novyjicin.infomorava.cz 

Pozvání na IX. veletrh Novojičínska 
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Školní okénko 

2. dubna proběhl zápis dětí do MŠ. Bylo nově přijato 12 dětí s trvalým bydlištěm 
v Závišicích a které k 1. 9. 2008 dovrší 3 let. 
 
Ve čtvrtek 17. dubna se v ZŠ Lubina konala soutěž ve zpěvu a hře na flétnu 
„Lubinský zpěváček“. Z naší školy se zúčastnila 3 děvčata. Z 1. třídy Terezka Nová-
ková a ze 2. třídy Adéla Lysková a Katka Thomke. 
Děvčata obsadila tři první místa. V kategorii 1. tříd se Terezka Nováková umístila 
na 1. místě ve zpěvu i ve hře na flétnu, v kategorii 2. tříd se Adéla Lysková umístila 
na 1. místě ve hře na flétnu. Všechna děvčata byla oceněna za účast. 
 
V úterý 22. dubna byl Den Země. Školáci si vyrobili přáníčka pro Zemi a krátkou 
vycházkou si připomněli nutnost třídění odpadů do příslušných kontejnerů. 
 

 
 
 
 

 
SBĚR PAPÍRU STÁLE POKRAČUJE!!! 

Kulturní komise při ObÚ Závišice ve spolupráci se Skautským oddílem Závišice 
 a Základní a mateřskou školou Závišice pořádají 

 
v sobotu 31. května od 15 hodin 

na hřišti TJ Závišice 
 

DĚTSKÝ DEN 
 

Připraveny budou sportovní hry pro děti, občerstvení (pro děti zdarma). 
 
Po ukončení her rozdělení cen účastníkům her a opékání párků. 
 
 
Jako doprovodný program ukázky modelářů (modely letadel, vrtulníků, aut) 
a malování křídou na asfalt. 

Dětský den 

Již v tyto dny děti připravují program ke DNI MATEK. 
Všechny tímto srdečně zveme 

na sobotu 17. května v 14:00 hod do restaurace U Kremlů.  
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Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(10,-), mapa-Závišice(30,-),  
pohlednice-Závišice(6,-), turistická známka-Závišice(30,-). 

185/2008    poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.000,-Kč pro Jiřího 
                   Rašku na pořádání závodů veteránů Pod Trúbou a pověřuje starostu obce 
                   sepsáním předmětné smlouvy                                                               5-0-4 
 
186/2008    uzavření dohody mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice, týkající se úhra- 
                   dy neinvestičních výdajů spojených se zajištěním povinné školní docházky 
                   dětí, které mají trvalý pobyt v obci Závišice a navštěvují základní školy 
                   zřizované městem Kopřivnice ve výši do 2.350,- Kč/dítě na rok 2008 
                   a pověřuje starostu obce podepsáním této dohody - viz příloha           9-0-0 
 
187/2008    přijetí dotace z MMR ČR ve výši 500.000,- Kč, která bude využita na rozší- 
                   ření plynofikace v oblasti Paseky a pověřuje starostu obce podepsáním 
                   smlouvy                                                                                                 9-0-0 
 
188/2008    přijetí dotace od MSK ve výši 300.000,- Kč, která bude použita na rekon- 
                   strukci oken a vstupních dveří budovy ObÚ Závišice, č.p. 115 a pověřuje 
                   starostu obce podepsáním smlouvy                                                       9-0-0 
 
189/2008    přijetí dotace od MSK z programu DSH-7, která bude využita na vybudová- 
                   ní nové zastávky autobusů „U MOSTU“ včetně čekárny, osvětleného pře- 
                   chodu a chodníku a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy        9-0-0 
  
190/2008    a pověřuje pracovní skupinu ve složení Vlastimil Hajda, Michal Bortel, 
                   Zdeněk Vajda, náhradník Lumír Lošák výběrovými řízeními, hodnocením 
                   nabídek a ostatními potřebnými kroky, spojenými s přijatými dotacemi 
                   (usnesení 187/2008, 188/2008, 189/2008)                                            6-0-3 
  
191/2008    a pověřuje starostu obce, aby ve spolupráci se společností SmVaK Ostrava 
                   zpracoval cenovou nabídku na případný odprodej vodovodu z majetku obce 
                                                                                                                                  9-0-0 
   
192/2008    uzavření smlouvy o umístění napájecího el. kabelu k vysílači VODAFONE, 
                   který bude vystavěn v katastru obce a pověřuje starostu obce podepsáním 
                   této smlouvy - viz příloha                                                                      9-0-0 
 
                                                                                        (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
  …………………..                                                                                  ..…………….. 
    Marta Najzarová                               Zdeněk Vajda 
 místostarostka obce                                               starosta obce 
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Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek 
je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 
21. března a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o jakýsi ekologicky mo-
tivovaný svátek, který mnoho kritiků považuje za levicově orientovaný svátek s eko-
logickým pozadím. V poslední době byla několikrát vyslovena myšlenka, že by svá-
tek bylo lépe posunout na letní slunovrat, protože by hezké počasí přilákalo více lidí. 
Nezdá se však pravděpodobné, že by se našla vůle měnit již zavedené datum. 
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969, kdy především John McConnell 
začal volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlaj-
ku Země. První Den Země byl slaven v San Francisku. Tato oslava byla pravděpo-
dobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený svátek, ale i jako levicově oriento-
vaný happening bojovníků proti válce ve Vietnamu a oslava narození V. I. Lenina. 
Sté výročí narození V. I. Lenina je nejpravděpodobnější vysvětlení, proč se tento den 
slaví 22. dubna. Kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl přenést otázku eko-
logie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat od-
padky a hledat obnovitelné zdroje energie.Tato akce měla velký ohlas zejména mezi 
studenty. 
OSN začalo tento svátek slavit o rok později (1971). Ačkoli se mnoho politických 
představitelů pokoušelo přesvědčit veřejnost, že se jedná pouze o den Země, toto 
tvrzení je kritiky napadáno nejen zvoleným datem, ale i průběhem mnoha oslav, kdy 
dochází ke spojení s politickými levicově orientovanými demonstracemi. V roce 
1990 se k Americe připojil i zbytek světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem 
Země. 
                                                                                                                (zdroj: internet) 

Den Země  

Den Země v Závišicích 

Skautský oddíl Závišice 
 a Komise životního prostředí při ObÚ Závišice 

 
zve všechny děti a rodiče na  

Den Země 
 

 
Uskuteční se 3.5. 2008 v 14:30 hodin u obecního úřadu v Závišicích. 
Po velkém úklidu po obci Závišice bude pro děti přichystán program 
a za odměnu si budete moci opéct špekáček. 
(při úklidu budou k dispozici pytle a rukavice) 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody 

 Oldřich Hývnar 
     Jiřina Mojžíšková 
        Marie Rašková 
      

          Anežka Sopuchová    
      Ladislav Bortel 
    Jan Hyvnar 

 

Poznávací zájezd 

Obec Závišice pořádá pro své občany zájezd, 
který se bude konat v pátek 30. května. 

 
Odjezd v 5.30 hodin od obecního úřadu. 
Program: 
Kremnica - návštěva mincovny 
Bojnice - prohlídka zámku 
Strání - společná večeře s členy krojované kapely Straňanka 
 
Cena zájezdu: 350,-Kč (doprava, vstupné, večeře) 
 
 
Zájemci, hlaste se na obecním úřadě do 23. května. 

Škvařenice při dechovce 

Klub seniorů Závišice připravuje 
posezení při dechovce Závišance 

 za budovou obecního úřadu. 
 

Termín konání bude oznámen prostřednictvím SMS zpráv a rozhlasem. 
 

Doneste si s sebou vajíčka, špek a bude se škvařit. 
Posezení při dobré hudbě a dobrém jídle jistě Vám zpříjemní květnové odpoledne. 

Jsou zváni jak senioři, tak i ostatní rodinní příslušníci, kteří mají úctu k našemu věku.  


