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Zpravodaj/ duben 2009  

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 4/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 3. 2009, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
23.4.2009*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

    POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ 
                   V ZÁVIŠICÍCH pořádá 

VELIKONOČNÍ ZÁBAVU 
        11. 4. 2009 ve 20.00 hod. 
           vstupné …….. 40 Kč 

 
Srdečně jste všichni zváni. Hraje skupina S.A.K.O. 
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Kanalizace v obci a přístupy na pozemky 

    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / D U B E N  2 0 0 9  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

   V současné době se v obci řeší projektová dokumentace tlakové kanalizace a pří-
stupy na pozemky a to jak uložení jímek a vedení od nich, které budou v majetku 
obce, tak v nutných případech uložení hlavního vedení do pozemku v soukromém 
vlastnictví. Za účelem zpracování projektu kanalizace jsou majitelům pozemků roz-
nášeny smlouvy o uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene, které byly 
vypracovány projekční firmou LEXUS CENTRUM s.r.o. 
Každý ví, že již nyní je v komunikacích uloženo několik rozvodných sítí jako plyn, 
voda, telefon. Všechny tyto sítě mají svá ochranná pásma a tak se opravdu v nutných 
případech může stát, že vedení bude nutné uložit do soukromých pozemků. Doufám, 
že  pokud  k tomuto dojde,  budete dostatečně  tolerantní a  přistoupíte  na tuto  zátěž 
pro vaše pozemky. Ochranné pásmo kanalizace je 1,5 m na každou stranu, což zna-
mená, že zde nesmějí být stavěny rodinné domy, garáže a podobné stavby. Netýká se 
to oplocení a jiných staveb, které jsou demontovatelné. 
    
   Od července 2007 je povinností každého vlastníka nemovitosti likvidovat odpadní 
vody dle zákona. Věřím, že si uvědomujete, že díky tomu, že obec investuje miliony 
do přípravy centrální kanalizace,  je zatím každá domácnost, která má septik, žumpu 
a podobné průtočné zařízení, ušetřena investice do předpisových zařízení ( domov-
ních čistíren či bezodtokových vybíratelných jímek ) v řádech desetitisíců. A ušetření 
přibližně 70 tisíc Kč snad stojí za to, strpět uložení vedení kanalizace poblíž hranice 
nebo v soukromém pozemku, navíc když vedení bude mít největší průměr v obci 
do 110 mm. 
    
   Také občané, kteří se odmítnou připojit, musí zvážit svůj krok. Pokud je v obci vy-
budována centrální kanalizace s možností napojení jejich domu a majitelé toto odmít-
nou, pak musí pravidelně dokládat potvrzení o ekologické likvidaci odpadních vod 
buď  v domovní čistírně s platným povolením od vodoprávního úřadu  nebo o  likvi-
daci oprávněnou osobou na některé z velkých čistíren, kam je tato kalová voda odvá-
žena. Samozřejmě je nutné dokládat i potvrzení o vodotěsnosti jímky, do které je 
voda zachycována. 
   S přáním trpělivosti 
                                                                                  Zdeněk Vajda, starosta obce 
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Sběr nadměrného odpadu 

                  Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 3. dubna 2009. 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci: 

na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohos-
tinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné sklo    sklo 
 igelit     kovový šrot např.pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest a 
 hadice     jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

  Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 3. dubna 2009. 
                                    Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 

     horní konec - naproti domu p.V.Horákové                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                                                            NE 
 mazací a motorové oleje     
 rozpouštědla, kyseliny 
 barvy, laky, lepidla  
 televizory, ledničky 
 zářivky, baterie, akumulátory    pneumatiky 
 hnojiva, léky                                                     (odevzdat prodejci nebo 
 materiály obsah. dehet,azbest                            ve sběrném dvoře) 
 obaly obsah. nebezpeč.látky 
 jiné chemikálie 

 
S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2009,  
případně občanský průkaz. 

17 

Zpravodaj / duben 2009 

Placená inzerce 
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Judisté zahájili letošní sezónu úspěšně 

Dorostenecká liga Ostrava – 21. 2. 2009: 
Adam Kahánek 3. místo 
 
Mezinárodním turnaj O pohár euroregionu Beskydy – 1. 3. 2009: 
Radek Rýpar  1. místo 
Mikuláš Plánka 3. místo 
Radim Pospěch 3. místo 
Adam Kotouček 4. místo 
Adam Matzke 6. místo 
 
Mistrovství Moravskoslezského kraje – 7. 3. 2009: 
Josef Babiář  2. místo (jednotlivci - muži) 
Adam Kahánek               3. místo (jednotlivci - muži) 
Ondra Kahánek               3. místo (jednotlivci - muži) 
Ondřej Číp  3. místo (jednotlivci – junioři) 
Adam Kahánek                3. místo (jednotlivci – junioři) 
Jan Musil  4. místo (jednotlivci – muži) 
Radek Honč  4. místo ve skupině (jednotlivci – junioři) 
Ondřej Honč  5. místo ve skupině (jednotlivci – muži) 
Adam Kahánek                1. místo družstva muži – MITTAL Ostrava 
Ondra Kahánek                3. místo družstva muži – Baník Karviná 
 
Mezinárodní turnaj GRAND PRIX Pawlowice – POLSKO – 15. 3. 2009: 
David Hyvnar  2. místo 
Ondřej Matula  3. místo 
Mikuláš Plánka               5. místo 
 
Mezinárodní turnaj O slezský pohár Opava – 21. 3. 2009: 
Mikuláš Plánka                2. místo 
David Hyvnar  2. místo 
Radek Rýpar  3. místo 
Ondřej Matula  3. místo 
Adam Kotouček                3. místo 
Lukáš Vaculík  4. místo 
Tomáš Lunda  5. místo 
Jan Šujanský  12. místo 
Radim Pospěch                12. místo 

Medailisti z turnaje v Opavě: zleva David Hyvnar, Adam Kotouček, Ondřej Matula,                
Radek Rýpar a Mikuláš Plánka 
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Rozpis bohoslužeb -  Velikonoce 2009 

Sběr kovového odpadu 

     Sbor dobrovolných hasičů Závišice provede sběr kovového odpadu v obci.  
Žádáme občany, aby chystali kovový odpad k cestě až v den svozu, který proběhne 
následovně: 
 
1) v pondělí 6. 4. 2009 od 16.00 hod. od hasičské zbrojnice po Drahách, Paseky, 
    Hřbitovní cesta, kostková cesta, 
 
2) v úterý 7. 4. 2009 od 16.00 hod. z dolního konce po hlavní cestě na horní konec, 
    cesta pod Hůrkou z horního na dolní konec. 

 

Čtvrtek 1600 
1630 
1800 
1800 

Závišice 
Sedlnice 
Rybí 
Kopřivnice 

Pátek 1630 
1800 
1800 

Sedlnice 
Kopřivnice 
Rybí 

Sobota 1800 
2000 
2030 

Sedlnice 
Rybí 
Kopřivnice 

Neděle, pondělí 830 
1000 
  

Rybí 
Závišice 
  

Vývoz  BIO odpadu bude v tomto roce zahájen  22. dubna 
a bude probíhat stejně jako v loňském roce každou středu. 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 
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Hranice mezi okupovaným územím  (námi) a protektorátem  zůstala stejná, 
místo do zbytku republiky se však na propustku cestovalo do Protektorátu. Nejbliž-
ší česká města byla Frenštát , Místek a Valašské Meziříčí. Přepravovat jakékoliv 
zboží se nesmělo. 

  Protektorátní  papírové peníze: 20 korun 

Vzniklému hitlerovskému protektorátu se s českou vtipností tajně říkalo 
„protentokrát“. 

 Svět však po 15.březnu 1939 začínal chápat, že se nutně schyluje k válce. Je 
paradoxní, že právě to posilovalo naše občany. Jedině válka mohla Hitlera zastavit 
a Československo obnovit. Už 16. dubna 1939 vznikl ve Velké Británii Českoslo-
venský výbor v čele s Janem Masarykem. Začal se tak vytvářen československý 
zahraniční odboj. 

Po 15. březnu 1939, když byla rozpuštěna československá armáda, se 
z vojenské služby u leteckého pluku v Olomouci vrátil domů ke svému  otci  
v čp.102  Vladimír Michálek. Odtud pak odešel 30.dubna  údajně do Lichnova, a 
již se nevrátil. Přes Polsko a Francii se posléze dostal až do Velké Británie, kde 
vstoupil do RAF (Britské královské letectvo) a jako  letec-stíhač se podílel na boji 
proti hitlerovskému Německu.  Padl v boji 27.března 1942. 
       Ihned po 15. březnu 1939 začala německá tajná policie (gestapo) zatýkat i na 
území protektorátu funkcionáře společenských organizací, kteří by mohli vytvářet  
protinacistické odbojové skupiny  (Sokol, Orel, Junák atd.), stejně jako politické 
osobnosti známé svým československým vlastenectvím. Protinacistický odboj však 
existoval i v našem regionu, kde též vznikaly nebo pokračovaly ve své činnosti 
odbojové skupiny. Odbojová organizace Obrana národa tvořená bývalými vojen-
skými příslušníky a vojáky v záloze zesílila svou činnost v dubnu 1939 v Příboře, 
Kopřivnici a Štramberku.  Na příborskou skupinu byla napojena i tříčlenná skupina 
v Závišicích, kterou vedl pan Vilém Macháček. Spojkou mezi příborskou organiza-
cí a krajským velením byl závišický rodák , odborný učitel František Holub, který 
po vyzrazení a zatčení gestapem v r.1941   zahynul 3.3.1942 v koncentračním tábo-
ře v Osvětimi. 

Ještě jedna , pro světový vývoj však zásadní, věc se stala v roce 1939 – 1.září  
napadl Hitler Polsko. Naše obec se stala na pár dní nástupištěm tankové jednotky. 
Ale o tom snad později. 
                                                Mgr.Lubomír Busek 
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Historie obce 

STALO  SE  PŘED  70  LETY     2.část 

V roce 1939, v době  zániku zbytku republiky, jsme žili už téměř půl roku pod 
německou nadvládou. Hitler se přes daný slib  ve své expanzi nezastavil. Když 
umožnil  14. března 1939 vznik samostatného slovenského státu pod německým 
dozorem a Podkarpatská Rus byla anektována Maďarskem, bylo úplné zničení 
Československa dovršeno 15. března 1939 vojenským obsazením jeho zbytku ně-
meckou armádou a posléze zřízením protektorátu Čechy a Morava. Německá ar-
máda byla tak netrpělivá, že na Ostravsko vstoupila již 14. března a překvapená 
vojenská posádka československé armády v Čajánkových kasárnách v  Místku, 
která pochopitelně neměla informace, se postavila na ozbrojený odpor a došlo 
k boji, v němž   Němci měli první padlé. Už první den začalo v obsazovaném úze-
mí řádit gestapo, byli první zatčení. Československo přestalo existovat. Tragedie 
našeho národa byla završena.. 

18. března 1939 byl Hitlerem jmenován jako říšský protektor pro Čechy  a Mo-
ravu Konstantin von Neurath a jeho zástupcem sudetoněmecký představitel 
K.H.Frank. Pro naše občany se však mnoho nezměnilo. U nás se platilo markami , 
v Protektorátě teď byly koruny s německo-českým textem, u nás byly všechny ná-
pisy německé, v Protektorátě německo-české. Nepropustné byly i hranice Protekto-
rát – Slovensko. 

 Stav po 15.3.1939 
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Upozornění 

Myslivecké sdružení Závišice 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

Očkování psů 

Ve čtvrtek 9. dubna 2009 proběhne očkování psů: 
  horní konec - u hasičské zbrojnice    16.00 - 16.30 hod. 
   dolní konec - u transformátoru          16.45 - 17.00 hod. 
   Paseky - u kravína                             17.15 - 17.45 hod. 

Očkovací průkazy s sebou!  
 Poplatek 80,- Kč. 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí  
bude přerušena dodávka elektřiny 

pro celou obec Závišice 
 

ve středu 15. dubna 2009 od 8.00 do 13.00 hodin. 

V posledním roce se rozšířila nectnost vlastníků psů nechat je pobíhat volně bez vodí-
tek v přírodě. Psi tak pobíhají po polích, lese a křovinách, ruší, pronásledují a napadají 
mladou zvěř. Ohrožují tak hnízdění a kladení mláďat, což zejména nyní na jaře působí 
velké škody.  Je tím navíc porušován zákon o myslivosti (č.449/2001 Sb., § 10 odst.1), 
ale i lesní zákon.  
                                                                                      Myslivecké sdružení Závišice 
                                                                                       Ing. Josef  Pavelka, předseda 

Ve vstupní chodbě budovy Obecního úřadu Závišice je na ukázku umístěna 
čerpací jímka pro tlakovou kanalizaci firmy PRESSKAN. 

Z tohoto důvodu bude Obecní úřad Závišice v této době uzavřen. 
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Informace 

Provoz místní tělocvičny 

   Snad každý občan Závišic ví, že naše tělocvična s kvalitním zázemím je hojně využí-
vána nejen našimi občany, ale slouží i ke komerčnímu využití zájemců z neorganizo-
vaných složek. Je zde využívána tělocvična, sauna, dále posilovna a malý sál v prvním 
patře. Takže prostorů pro tělesné aktivity je na naše poměry dost.  
Samozřejmě jsou s tímto spojeny náklady na provoz celého zařízení. Prováděli jsme 
měření spotřeby jednotlivých energií. V období od počátku prosince 2008 do poloviny 
března 2009 (100 dní provozu) - sice v zimním období, ale při ne příliš kruté zimě, 
byla spotřeba energií v průměru 1.000,- Kč za každý den. 
Z tohoto důvodu byla svolána jednání s jednotlivými uživateli, kteří se nejvíce podílejí 
na využívání  tělocvičny se zázemím, abychom se dohodli na postupu úhrady nákladů. 

Jen pro ilustraci rozvržení užitné doby a nákladů na složky v procentech: 
                                    škola, školka a družina    cca   7% 
                                    obec (hasiči)                    cca   4% 
                                    komerce (ostatní nájemci)            cca 14% 
                                    tělovýchovná jednota                    cca 75% 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že ¾ nákladů jsou na provoz činnosti TJ Závišice. 
 
   Do letošního roku fungovalo vše tak, že veškeré provozní náklady mimo komerční 
pronájmy hradila základní škola ze svých prostředků, které jí byly poskytnuty z roz-
počtu obce. Abychom věděli, jakou měrou všichni občané dotují provoz tělocvičny 
a tím provoz tělovýchovné jednoty, zavedli jsme v tělocvičně odpočtová měřidla jed-
notlivých energií. Podle dosavadních měření a odhadů celoročního průměru jsme došli 
k částce 15.000,- Kč/měsíc jen na TJ. Aby tato částka nebyla likvidačním aspektem 
pro tak prospěšnou organizaci, bude v letošním roce TJ dotována částkou 180.000,- Kč 
z rozpočtu obce. O tuto částku naopak bude snížen příspěvek základní škole, která jej 
však obdrží obratem od tělovýchovné jednoty. 
   Co to vše znamená? 
Jde především o to, aby si každý uvědomil, že obec dotuje volnočasové aktivity obča-
nů částkou takřka 200.000,- Kč. 
Samozřejmě to neznamená, že bychom nepřispívali i na další aktivity, ale tato je svým 
objemem pro nás největší a doposud nebyla viditelná. 
                                                                                         Zdeněk Vajda, starosta obce 

V případě potřeby řešení situací týkajících se bezpečnosti občanů a jejich majetku 
se obracejte: - na Policii ČR, telefon 158 nebo 
                      - na Policii ČR - Obvodní oddělení Kopřivnice, telefon 556 880 251 
                        nebo pprap. Petr Michálek-Závišice 61 (kontaktní osoba pro Závišice). 
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Skautské okénko 

Ivančena – 25. 4. 2009    
Uprostřed beskydských lesů se rozprostírá pahorek s kamennou mohylou. Každoroč-
ně v sobotu, která je nejblíže svátku sv. Jiří (patron všech skautů), se na tomto vrcho-
lu scházejí, aby uctili památku padlých bratrů za 2. světové války. 
Sraz v 7:10 na vlakovém nádraží ve Štramberku, návrat v 16:30 nebo 18:30.  

Co nás čeká 
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Základní škola 
Začátkem měsíce března si žáci ZŠ užívali týden jarních prázdnin. 
Žáci 3. a 4. ročníku se zúčastnili školního kola soutěže Matematický KLOKAN 2009 
– kategorie Cvrček, kategorie Klokánek. 
Ve čtvrtek 26. března se konalo v prostorách MŠ již tradiční Velikonoční tvoření. 
Malovaly se kraslice a každý si mohl odnést vlastnoruční výrobek pro velikonoční 
výzdobu. 
V pondělí 30. března všechny děti ZŠ a MŠ navštívily filmové představení Madagaskar 2 
ve Štramberku. 

Sběr papíru nadále pokračuje. 

Vynášení Morény 

Hasiči upozorňují 

Vážení spoluobčané, 
po dlouhé zimě, která spíš připomínala aprílové počasí, k nám opět dorazilo jaro. 
Proto vás žádám a upozorňuji, abyste nevypalovali suchou trávu na mezích a nespa-
lovali biologický odpad, neboť Vám může být za tento přestupek uložena vysoká 
sankce, která by vám asi úsměv nevykouzlila. 

Slunečné dny vám přejí hasiči. 
                                                                        Vítězslav Bár, preventista SDH Závišice 
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Pozvánky 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Pustaiová Kristina 
Macháčková Blažena 
 

Šindlerová Marie 
 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Další schůzka Klubu důchodců se uskuteční 
 

ve středu 8. dubna 2009: 
 

- v případě příznivého počasí - podle výběru:  
   - buď vycházka se srazem u ObÚ ve 14 hodin 
   - nebo promítání v zasedací místnosti ObÚ v 16 hodin 
 
- v případě nepříznivého počasí - promítání v zasedací místnosti ObÚ v 16 hodin 

 

Kulturní komise při ObÚ Závišice 
Vás zve na vystoupení 

 

dětské cimbálovky  
Pramínek z Kopřivnice 

 
v pátek 10. dubna 2009 v 18 hodin 

v sále Pohostinství U Kremlu 
 

Vstupné dobrovolné 
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Připravujeme 

SLET

Výkonný čarodějnický výbor Kulturní komise při OÚ Závišice

Čarodějky, čarodějové, 
čarodějínice, báby a dědkové

742 21  ZÁVIŠICE

VĚC:
Pozvánka na SLET ČARODĚJNIC

V Závišicích: 1. 4. 2009

Vážené malé čarodějky, čarodějnice a čarodějové
babizny a dědkové.
  Letos poprvé si Vás dovolujeme pozvat

  

dne 1. května 2009 na

ze Závišic a širokého okolí. 

Sraz  účastníků sletu bude na dolním konci Závišic 
u transformátoru.  Přistávací  plocha  bude  označena  červeným
praporkem. Průvodem v hejnu dojdeme na místo konání sletu na 
zahradu "U Kremlu".

v 15.00 hodin 

Výkonný výbor nejkvalifikovanějších zástupkyň
rodu Homo megeres obludius starších 300-ti 
let schválil tento 

Soutěže pro děti
                         Volba Miss čarodějnic a čarodějů
                         Upálení čarodějnice
                        REJ ČARODĚJNIC
             STAVĚNÍ MÁJE

PROGRAM SLETU:
                        15.30 

18.00
18.30
19.00 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

OBČERSTVENÍ:
Pro děti - opékání ježků                       Netopýři a žáby na roštu
Kotlíkový guláš z hadích ocásků         Čarovné a ohnivé nápoje

v v v v o
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Mateřská škola 

Školní okénko 

   Počátkem března naši školku navštívili 2 policisti  - R. Hyvnar se svým kolegou  
a poučili děti o bezpečnosti na cestách, jak si počínat, když najdou injekční stříkačku 
apod. Předvedli nám pomůcky, které používají při práci, jako pouta, pistoli nebo ne-
průstřelnou vestu. Rozdali dětem omalovánky a na závěr představili policejní auto 
v novém kabátě s majáky. Dětem se vše moc líbilo a policistům právem patří náš dík. 
V dalších dnech děti namalovaly obrázky na téma „Policista je můj kamarád“, které 
jsme poslaly do výtvarné soutěže do Nového Jičína. 
   Určitě jste si všichni všimli, že výzdoba v oknech se změnila v jaro, na které  
se všichni moc těšíme. 

   V měsíci březnu jsme nechali nasát velikonoční atmosférou všechny rodi-
če, babičky, tetičky a známé na „Velikonoční dílně fantazie a nápadů“, 
která se opět jako každý rok báječně vydařila. 
   Děti také nezapomněly vynést Morénu a přivítat jaro, ale počasí nám 
 nepřálo. 
   
    

   Krásnou oslavu narozenin připravila maminka našich dvojčátek pro všechny děti 
ze školky. Upekla celý plech „buchet pro Honzu“, přinesla i celou krabici jarních 
perníčků a celý košík želových bonbónků. Děti oslavencům daly „hobla“ s odpočítává-
ním roků. Pak každé dítě něco kamarádům popřálo. Zbytek buchet s povidly spořádaly 
děti k odpolední svačince. Na další dny jim pro mlsání zbyly perníčky.  
Za slavnostní den ve školce děkují všechny děti. 
 
   Na závěr března jsme společně se školáky navštívili kino ve Štramberku, které uved-
lo pohádku „Madagaskar 2“. 
   Všem Závišanům přejeme veselé a mokré Velikonoce a na tváři jarní úsměv. 
                                                                                                                  učitelky MŠ  

POZOR!!!! 
 

Zápis do mateřské školy 
se bude konat ve středu 8. dubna v mateřské škole: 

od 14:00 do 16:00.hod. 
Rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. 
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Mateřská škola v Závišicích 

Na základě podnětu rodičů malých dětí jsme zjišťovali možnosti případného zvýšení 
kapacity naší mateřské školy. 
 
1) V současné době je naplněna maximální kapacita školky 25 dětí. 
     Ze zákona je obec povinna zajistit docházku dětí v posledním předškolním roce 
     dítěte. V Závišicích je nabídka širší a pokud to kapacita dovolí, jsou přijímány 
     děti starší 3 let s trvalým pobytem v Závišicích a které jsou dostatečně samostatné. 
 
Jak jsem zmínil výše, máme naplněnou kapacitu a rozšíření je náročná záležitost. 
Není to o tom, že se přijme učitelka, jak si spousta rodičů myslí, ale je to hlavně 
o předpisech od hasičů a hygienické stanice: 
- na každých 5 dětí ve školce musí být minimálně jedno sociální zařízení a jedno 
  umyvadlo - nelze obejít!!! 
- na každé dítě musí být 3 m2 herny a 1,7 m2 v ložnici - což nyní splňujeme jen 
  za předpokladu, že nám je tolerován prostor jídelny jako herna, kde si děti malují. 
 
Tyto dva limitující předpisy jednoznačně ukazují  podstatnou věc a to, že ve stávající 
školce nemáme žádnou šanci rozšířit její kapacitu. 
 
 
2) Možnost využití podkroví budovy: 
     a) stavebně - LZE, investice cca 600.000,-Kč, 
      
     b) hygienicky - LZE, za předpokladu splnění podmínek dle předpisů - přístavba 
          sociálních zařízení včetně povinné sprchy apod., kde ale vzniká problém s kří- 
          žením provozu školky a školy, 
      
     c)  z požárního hlediska - NELZE a to hned ze dvou závažných důvodů: 
          - školky smí být umístěny pouze v přízemí či v 1. patře budov,  
          - v prostorách školky nesmějí být žádné stabilní hořlavé předměty - výměna 
            celé stávající dřevěné konstrukce krovů střechy by byla investicí v řádech 
            milionů. 
 
 
Z VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ VYPLÝVÁ JEDINÉ-V SOUČASNÉ DOBĚ  NENÍ 
MOŽNÉ ROZŠÍŘIT KAPACITU ŠKOLKY, ALE ZASTUPITELSTVO OBCE SE 
BUDE URČITĚ TÍMTO PROBLÉMEM ZABÝVAT A HLEDAT MOŽNÁ ŘEŠENÍ. 
 
                                                                                          Zdeněk Vajda, starosta obce 
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Výzva 

Databáze podnikatelů, spolků, sdružení a sportovních oddílů 
   Městské informační centrum Štramberk v současné době zpracovává aktuální 
databázi podnikatelů, firem, organizací, sdružení, spolků atd. pro rok 2009 - 
území města Štramberka a obcí Ženklava, Závišice, Veřovice a Rybí. 
   Veškeré údaje a následné aktualizace údajů budou zveřejněny na interneto-
vých stránkách města   www.stramberk.cz/info/vyhledat.php a budou sloužit 
pro potřeby MIC a veřejnosti. 
   Z tohoto důvodu vás žádáme o zaslání informací na adresu: 
   Městské informační centrum 
   Náměstí 456, 742 66 Štramberk 
   Tel./fax: 556 812 085 
   e-mail: mic@stramberk.cz 
 
   Údaje: Jméno/název, adresa, kontakt, provozovna, otevírací doba (lze přidat 
               i krátký popis činnosti či logo). 
   Na adresu MIC lze zasílat i veškeré aktualizace a změny. 
   Děkujeme za spolupráci. 

 Kulturní komise a Komise pro prevenci kriminality při ObÚ Závišice 

budou pořádat 
 v sobotu 30. května 2009 od 15 hodin 

na zahradě Pohostinství U Kremlu 
 

PŘIVÍTÁNÍ ZÁVIŠICKÝCH NAPLAVENIN 
 A 

KÁCENÍ MÁJE 
 

hry pro děti a dospělé, 
občerstvení, prase na rožni, 

hudba: DJ, večer zahraje živá kapela „SAKO“ 
 

Těšíme se na Vaši účast. 

Zájemci o pasování na „Závišana“ nechť se přihlásí 
 do 10. 5. 2009 na obecním úřadě. 

NAPLAVENINA 
= občan s trvalým bydlištěm v Závišicích, ale není rodák Závišic. 


