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Krásné vánoční svátky a v novém roce 2018
štěstí, zdraví a pohodu
Vám přeje
Zdeněk Vajda, starosta obce

Obec Závišice Vás zve na tradiční

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
k přivítání nového roku 2018
v pondělí 1. 1. 2018 od 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů
* novoroční koncert
STK učitelský kvartet
* ohňostroj
* svařák
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Obecní úřad informuje

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

ve středu 13. 12. 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.
Hlavní bod programu:
- rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2018

Omezení provozu obecního úřadu
Poslední úřední den v tomto roce bude
ve středu 20. 12.

V prodeji na obecním úřadě
Publikace Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).
cena 200 Kč.

Kalendář obce Závišice na rok 2018 se nebude vydávat.
Zpravodaj leden 2018
bude v prodeji od 4. 1. 2018.

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce naposledy otevřena ve středu 13. 12. 2017.
Přeju všem čtenářům pokojné Vánoce a v novém roce hodně hezkých chvil
nad krásnou knížkou, kterou třeba přinese Ježíšek.
Jana Janková
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Vítání občánků
V neděli 12. listopadu 2017 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od října 2016 do září 2017:
Adéla Schillerová
Jan Marek
Marta Šenková
Adam Řičař
Matěj Lichnovský

Petr Švrček
Karolína Duráková
Sofie Bothová
Anežka Špačková
Karel Hanzelka

Pozvánky
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OBEC ZÁVIŠICE, ZŠ ZÁVIŠICE,
HASIČI A POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ
pořádají

ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 16 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK
za doprovodu dechové hudby ZÁVIŠANKA
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů

- zabijačkové speciality
- bramboráky, klobásníky
- svařák, punč a jiné pochutiny
- vánoční dekorace

VÁNOČNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ ŠKOLY
S JARMARKEM
v sále Pohostinství U Kremlů

TRADIČNÍ ŽIVÝ BETLÉM
v podání skautů
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů
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Pohostinství U Kremlů v Závišicích
ve spolupráci s obcí Závišice
pořádá tradiční

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
v pondělí 25. 12. 2017 od 20 hod.
Hraje skupina KIWI
Všichni jste srdečně zváni!

Betlémské světlo 2017
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako
součást charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se díky
skautským organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen
po celé Evropě. Poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem
z Betléma do rakouského Lince. K nám se Betlémské světlo dostalo
hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou českých skautů
žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989 až pod sochu
svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla seznámili
brněnští skauti na vídeňském jamboree (mezinárodním setkání skautů a skautek
z celého světa) a již na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi.
I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla zažehnutý
v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne si jej můžete odnést po mši svaté v Závišicích
(cca 11:00 – 11:30 u místního kostela).
V případě, že si nemáte v čem Betlémské světlo z kostela odnést, můžete se jako každý
rok zapsat do seznamu v místním kostele, případně do formuláře na webových
stránkách farnosti: http://stramberk.farnost.cz/. Skauti jej pak budou v Závišicích
roznášet po 11:30.
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Blahopřání jubilantům
Pavel Váňa
Rudolf Baďura
Cyril Hývnar
Dagmar Galiová

Josef Macháček
Jarmila Baďurová
Josef Najvar
Vlastimila Jurečková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 6. 12. 2017 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců pořádá pro své členy

ve čtvrtek 28. 12. 2017 v 16 hod.
na Bowlingu

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“

Klub důchodců děkuje p. starostovi Z. Vajdovi a všem zastupitelům
za pochopení a pomoc při akcích pořádaných klubem.
Do dalšího roku jim přeju hodně trpělivosti, elánu a sil do další práce.
Jana Janková

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

5. 12. 2017
9. 1. 2018
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Jednota Závišice informuje
Vánoční prodejní doba
SOBOTA

23. 12.

7.00 - 10.30

NEDĚLE

24. 12.

7.30 - 10.00

PONDĚLÍ

25. 12.

ZAVŘENO

ÚTERÝ

26. 12.

ZÁVŘENO

STŘEDA

27. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

ČTVRTEK

28. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

PÁTEK

29. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

SOBOTA

30. 12.

7.00 - 10.30

NEDĚLE

31. 12.

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

1. 1.

ZAVŘENO

Jako každý rok přijímáme objednávky na chléb, pečivo, vánočky, knedlíky, tvarohy,
chlebíčky, aspiky, zákusky a nově chlazené čerstvé maso, které máme od září běžně
v prodeji.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň
a na Vaši návštěvu v roce 2018 se těší kolektiv prodejny.
Přejeme příjemné svátky.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
SO 16.12. Zpovědní den

13:30-15:00

NE 24.12. 4. neděle adventní

10:00

Štědrý den

24:00

PO 25.12. Slavnost Narození Páně

10:00

ÚT 26.12. Slavnost sv. Štěpána

10:00

NE 31.12. Svátek Svaté Rodiny

10:00

PO 1. 1.

10:00

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
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Volba prezidenta
Volba prezidenta republiky se bude konat
sv pátek 12. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
(případné druhé kolo 26. a 27. ledna ve stejném čase)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku
18 let (pro druhé kolo i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby
prezidenta dosáhl věku 18 let).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) nebo předpokládá, že bude
krátkodobě hospitalizován v nemocnici nebo bude krátkodobě pobývat v zahraničí,
může požádat o vydání voličského průkazu:
* osobně na ObÚ Závišice do 10. 1. 2018 (pro druhé kolo do 24. 1. 2018),
* podáním žádosti v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky doručené na ObÚ Závišice do 5. 1. 2018
(pro druhé kolo do 19. 1. 2018).
Obecní úřad pak nejdříve 28. 12. 2017 předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR
nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském úřadě
nebo konzulárním úřadě České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného
honorárním konzulárním úředníkem.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů Obecní
úřad Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení
Volič, který bude chtít volit a v době volby prezidenta bude dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, věznici a jiných obdobných ústavech
a zařízeních, může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů osobu stojící v čele
příslušného zařízení, která nejpozději 8. 1. 2018 (pro 2. kolo 22. 1. 2018) předá údaje
k zapsání obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků v příslušném zařízení a bude hlasovat do přenosné
volební schránky.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pořídili jsme si MAGICBOX
V rámci projektu „Šablony“ si naše mateřinka pořídila nového
interaktivního pomocníka, kterým je MAGICBOX (SweetBox). MagicBox
promění jako mávnutím kouzelného proutku podlahu naší školky ve strhující
interaktivní svět. Je to pomůcka, která by se dala přirovnat k interaktivní
tabuli, ale ne na zdi, avšak na zemi. Na rozdíl od tabule probíhá výuka
s MagicBoxem pro malé děti v jejich nejpřirozenějším prostředí a to
na zemi. Je to malé zařízení s kolečky, které obsahuje výkonný počítač
a interaktivní projektor.
Výuka u této pomůcky probíhá formou kolektivní hry ve skupině a všechny
děti sedí kolem interaktivní podložky a dohromady tvoří celkový výsledek.
MagicBox učí děti spolupracovat, pomáhat si. Ovládání na rozdíl například
u tabletu, který pro předškolní děti není vůbec vhodný, je pomocí
interaktivního pera, kde si děti také trénují správný úchop psacího náčiní.
MagicBox je přijatelné řešení pro předškolní zařízení, která chce učit
moderně, prakticky a líbí se jí forma – škola hrou! Věříme, že u nás bude
tento zázračný box využit maximálně s maximálními výsledky.

Bohdana Jarolímová
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Máme tady listopad. Začátkem listopadu se nám pořádně ochladilo, ale to nás
neodradilo od toho, abychom s dětmi chodily na procházky a dělaly jiné
pohybové činnosti venku. Bylo i pár teplých dní, kdy to pro děti bylo
příjemnější a mohly se pořádně vydovádět v listí.
12. listopadu předškolní děti přivítaly nové občánky pár písněmi a básněmi. Pro děti je
to vždy zprvu stresující, ale nakonec si to pořádně užijí. A určitě všem zpříjemnily
nedělní odpoledne.

S dětmi jsme se nemohly dočkat, až budeme uspávat broučky. Čekání jsme si
zkracovaly nacvičováním písničky Mravenčí ukolébavky, ke které jsme se naučily
i taneček, povídáním si o broučcích a hlavně výrobou lucerniček.
Den 16. listopadu byl tady a Broučkování mohlo začít.
Začalo to všechno v 17:00, kdy děti přišly s rodiči
před školku, kde se jim rozdala jejich lucernička a dostali
i kartičku na cestičku za broučkem, po které splňovaly čtyři
úkoly. Cestička byla vyznačená většími lucernami. Prvním
úkolem bylo uklidit rozházený nepořádek, kde házely
do koše novinovými kuličkami. Druhým úkolem bylo
zopakovat si barvy ročních období, správně musely přiřadit kolíčky ke správné barvě.
Třetím úkolem bylo pomoct navozit zásoby na zimu v nákladním autě na šňůrce.
Čtvrtým posledním úkolem bylo nakrmit broučka. Za každý splněný úkol děti dostaly
razítko na kartičku. V cíly děti dostaly broučka, kterého uspávaly. U naších milých
školnic si pak mohly vzít buchtičku a teplý punč. Při čekání na všechny děti paní
učitelky s dětmi tancovaly a zpívaly „HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE;
LAMBADA A HOKY TOKY“. Když byly všechny děti pohromadě, mohli jsme zazpívat
a zatancovat písničku Mravenčí ukolébavku, a po písničce děti mohly uspat broučka
na školní zahradě nebo na zahradě u jejich domovů. Celé Broučkování nás provázely
písně z Příběhů včelích medvídků. Mezi dětmi, rodiči a námi učitelkami panovala
výborná nálada, děti si užívaly plnění úkolů a s nadšením zpívaly a tancovaly.
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Chtěly bychom tímto poděkovat školní jídelně za upečení buchty, našim milým
školnicím za vydání občerstvení dětem a rodičům, kteří si přišli s námi tuto zábavu užít,
a také nesmíme zapomenout na zbytek pedagogů a dětí, kteří pomohli dětem s plněním
úkolů.
29. listopadu jsme navštívili divadelní představení „ O PEJSKOVI A KOČIČCE“
v Kopřivnici. Jelikož si čteme pohádky o pejskovi a kočičce při odpočinku, tak jsme se
těšili, až uvidíme pejska a kočičku. A bylo vidět, že to děti opravdu bavilo a moc se jim
to líbilo. Hlavně, že tam byl pejsek a kočička.
A co nám ukončilo měsíc listopad je Rozsvěcování stromu a příjezd Mikuláše, který
byl 30. listopadu. Všechny děti se už nemohly dočkat, až je navštíví Anděl a Mikuláš.
Pochopitelně z Čerta už tak nadšené nebyly. Ale se všemi už jsme měli přichystané
básničky a písničky, a doufáme, že se Mikuláši, Andělovi a Čertovi líbily.
To odpoledne bylo vidět na dětech, že byly pěkně nervózní. Krásně ale přednesly
básničky, odzpívaly písničky i zatancovaly a to se Mikuláši, Andělovi i Čertovi líbilo.
A děti nemusely mít strach, že by si je čert odnesl do pekla.
V prosinci zahajujeme bruslení pro děti. Čeká nás Mikuláš v MŠ, divadélko Koloběžka,
perníkové dopoledne, Vánoce na dědině a Vánoční besídka s nadílkou.
Na závěr bych se chtěla pozastavit u konce listopadu, protože nám začíná doba
adventu. Chtěla bych vás požádat o to, abyste si tuto dobu užívali a zpříjemnili si ji
se svými nejbližšími tak, abyste nepřišli o krásný vánoční čas. Přeji si, aby vás to
obohatilo o vzpomínky, na které chcete vzpomínat.
Tímto bychom vám chtěla za celou naši mateřskou školku popřát:

Už nadešel nádherný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.
Tak oslavte tento svátek spolu,
bok po boku u štědrovečerního stolu!
Krásné Vánoce a v novém roce hodně štěstí, zdraví a lásky.

Pelikánová Karolína
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Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských oslav. V tomto
období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často z hořlavých
materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i svíčky.
Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto
výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo
vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu, na které se
svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky zapalovat
nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být vyznačena. Pokud
plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou řádně upevněny
na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich
převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti
od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně
ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo,
kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá
podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček
do prostor nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký
průvan dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a pečení
se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále odpoutávána
spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním shonu
v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas zjistili,
instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní
na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým malým předvánočním
dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější příčině
poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku vyrobenou
pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná pyrotechnika
k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných prodejen.
Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen
návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné
mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické
předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy
lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít
zájemce kromě plnoletosti také průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou
pravidla ještě daleko přísnější. Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah
dětí. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku
pod vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý materiál
z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
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I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě
tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a materiální
škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární bezpečností
u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích
na odkazu zde: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný
Moravskoslezského kraje.

Nový

rok

přeje

Hasičský

záchranný

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
v sobotu 16. 12. 2017 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na programu bude hodnocení a projekce z letošních akcí
a na závěr hasičská večeře.

Pozvánky TJ Závišice

TJ Závišice zve všechny zájemce

na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici

úterý 26. 12. 2017 od 16:45 do 17:45 hod.
neděle 28. 1. 2018 od 16:45 do 17:45 hod.
sobota 24. 2. 2018 od 16:45 do 17:45 hod.
Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní
13
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Placená inzerce
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Adresa prodeje ryb:

Vladimír Řihák
Závišice 227

OBJEDNÁVKY KAPRŮ PŘIJÍMÁME DO 20.12.2017, OSTATNÍ RYBY OBJEDNEJTE NEJPOZDĚJI
DO 15.12.2017.

A KDO U NÁS NAKUPOVAL TAK VÍ, ŽE SE ZDARMA ZAHŘEJE ŠTAMPRLIČKOU ČI SVAŘÁČKEM
A DĚTI ČAJEM A BONBÓNKEM.

V nabídce budou i hlavy a vnitřnosti.
Závazné objednávky realizujte na telefonním čísle 736 632 526 nebo 733 184 481
Prodej bude uskutečněn ve dnech 20.12. 2017 - 23.12.2017 a to od 10.00-16.00hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu.

KAPŘÍKŮ, ŠTIK, AMURŮ, SUMCŮ, JESETERŮ A PSTRUHŮ.

Již tradičně nabízíme možnost objednání živých vánočních

aneb IV. tradiční kapří zabíjačka

Závišický vánoční KAPR

Zpravodaj/prosinec 2017

Placená inzerce
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Placená inzerce

Informace zhotovitele k výstavbě
dálnice D48 Rybí - MÚK Rychaltice
K uzavírce hlavní trasy I/48 od Rychaltic do Rybí dojde 1.1.2018. Doprava bude
vedena v režimu 1 plus 1. Na stavbě budou v zimním období probíhat přípravné
práce, demolice mostů a frézování asfaltových vrstev.
Souběžné silnice III. třídy – souběžná silnice III.tř. propojení sil. II/482 a sil.
III/46433 (z Rybí do Libhoště), souběžná silnice III.tř. propojení silnice III/4822
se sil. III/04823 (ze Sedlnice do Příbora) a souběžná silnice III tř. propojení
sil. III/4806 a sil. II/486 (z Hájova do Rychaltic) budou dokončeny do 1.8.2018.
Pro zachování dopravní obslužnosti dotčených obcí zůstanou v plném rozsahu
otevřeny křižovatky na silnici I /48 v Sedlnici a v Hájově do dokončení souběžných
komunikací.
Metrostav + Switelsky + Colas
Závišan-zpravodaj obce Závišice
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