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Obecní úřad informuje
Rekonstrukce interiéru Pohostinství U Kremlů
Zastupitelstvo obce se po několika letech zvažování rozhodlo pro rekonstrukci
interiéru „obecní hospody“.
Celý objekt jsme zakoupili ve stavu odpovídajícím době jeho pořízení a též
odpovídající pouze nutné údržbě v dobách minulých. Objekt celkově nevyhovuje
současným standardům a vzhled interiéru včetně zařízení je již dávno „za zenitem“.
Po dlouhém plánování jsme se rozhodli provést rekonstrukci, která hospodě dodá
nový vzhled a bude opět na několik desítek let hrdě sloužit svému účelu.
Stavební práce se budou týkat vlastního prostoru a sociálního zařízení restaurace,
zázemí pro personál, skladů a částečně kuchyně.
Výběr dodavatele byl proveden v minulém roce. Byla vybrána firma GEDOS Nový
Jičín za cenu cca 3,6 mil. Kč. V případě zájmu ze strany občanů je možné nahlédnout
do všech podkladů k této stavební akci v úředních hodinách na obecním úřadě.
Rekonstrukce bude probíhat od 26. února do 30. dubna 2018 a po tuto dobu bude
provizorní provoz se vstupem od šatny ze zahrady.

Výstavba hřiště
Další velkou stavební akcí je výstavba sportovního areálu pro všechny generace
občanů. Areál bude zahranovat hřiště na malou kopanou, tartanové běžecké dráhy,
víceúčelové hřiště na tenis, nohejbal, basketbal, minikopanou a další sporty. Bude
zde venkovní posilovna i dětské hřiště a také prvky k odpočinku.
Na dětské hřiště nám byl poskytnut příspěvek 200 tis. Kč
z grantového programu innogy Gas Storage a na výstavbu části
sportovního areálu dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
ve výši cca 2 mil. Kč.
O této akci jste již informováni, ale stále platí, že dokumenty
k celé akci jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na ObÚ.
Informace ke všem stavebním akcím zájemcům poskytnu osobně.
Zdeněk Vajda starosta
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Volba prezidenta republiky
- výsledky hlasování v obci Závišice
1. kolo
Pořadí

Kandidát

Platné hlasy

% platných
hlasů

1.

Miloš Zeman

188

31,59

2.

Jiří Drahoš

168

28,23

3.

Pavel Fischer

113

18,99

4.

Marek Hilšer

44

7,39

5.

Michal Horáček

41

6,89

6.

Mirek Topolánek

29

4,87

7.

Jiří Hynek

9

1,51

8.

Petr Hannig

2

0,33

9.

Vratislav Kulhánek

1

0,16

Počet voličů v seznamu + počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz

791

Počet voličů, kteří hlasovali

599

Počet platných hlasů

595

Volební účast

75,73%

2. kolo
Pořadí

Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.

Jiří Drahoš

343

54,79

2.

Miloš Zeman

283

45,20

Počet voličů v seznamu + počet voličů, kteří hlasovali na voličský průkaz

786

Počet voličů, kteří hlasovali

628

Počet platných hlasů

626

Volební účast

79,90%
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Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat

na
v pondělí 26. 2. 2018 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.

Poplatek za odpad na rok 2018
Poplatník:
a) fyzická osoba,
- která má v obci trvalý pobyt,
- cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
Sazba: 460 Kč/poplatník/rok
Splatnost:
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2018 a
230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2018,
2) jednorázově na celý rok:
460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2018.
na ObÚ v úřední dny nebo převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka
Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)
Při platbě přes účet prosíme o úhradu ve správné výši
(tj. sazba x počet poplatníků)

Poplatek ze psů na rok 2018
Sazba: 80 Kč za jednoho psa, 120 Kč za každého dalšího psa téhož držitele.
Splatnost: nejpozději do 31. 3. 2018 na ObÚ v úřední dny nebo převodem na účet
obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Poplatková povinnost vzniká v den, který následuje po dni, ve kterém pes dovršil
stáří tří měsíců nebo v den, kdy započalo držení psa staršího. Vznikne-li poplatková
povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí
i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Držitel psa
je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice do 15 dnů
od zániku.
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Blahopřání jubilantům
Věra Horáková
Marie Valová

Vlasta Hyvnarová
Pavel Moudrý

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V lednu 2018 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Ludmila a Antonín Váňovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.
Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční
ve středu 7. 2. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

6. 2.
6. 3.
Bezplatné dárcovství krve
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Jsme potěšeni, že Český červený kříž vyznamenal i občany Závišic:
Nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů
převzala paní Radmila Pustějovská
Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
převzal pan Hynek Veřmiřovský
Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů
převzal pan Pavel Šustala ml.
Děkuji jménem obce za jejich hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem.
Zdeněk Vajda
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Počet občanů Závišic - statistika roku 2017
muži

ženy

celkem

529

493

1.022

- se narodili

5

4

9

- zemřeli

2

6

8

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

17

16

33

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

4

6

10

545

501

1.046

k 31. 12. 2016
v průběhu roku 2016

k 31. 12. 2017

Pozvánky

Jak jsem si splnil velký sen,
aneb přejezd Kanady na koloběžkách
Přijďte se podívat 13.2.2018 do Závišic do zasedací místnosti obecního úřadu,
jak jsme přejeli Kanadu na koloběžkách. V 17 hodin bude začátek promítaní videa
z prvního přejezdu Kanady z Vancouveru do Quebec City bez podpory se všemi
věcmi na koloběžkách mezinárodním týmem koloběžkářů (ČR, FR, AU), s kterými
jsme se poprvé viděli naživo jeden den před startem 5400km dlouhého
dobrodružství. Dále se budete moct projet na koloběžce v plném kanadském
vybavení, jako na přejezdu.
Vstup je dobrovolný, vybrané peníze jsou pro Nikolku.
Josef Kvita

https://footbike4everyonecom.wordpress.com/
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TJ Závišice zve všechny zájemce

na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici

sobota 24. 2. 2018

od 16:45 do 17:45 hod.

Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZÁVIŠICE

Vás zve na

tradiční

KONČINOVÝ

PLES
v pátek 9.2.2018 od 20 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů

Hudba: YPSILON
Vstupné: 90,- Kč
Tombola a občerstvení
zajištěno

Na Vaši účast
se těší Hasiči
6

7
Těšíme se na setkání s Vámi.
výbor MO ČRS PŘÍBOR

Zbylé vstupenky v hodnotě 100 Kč bez večeře, budou prodávány před zahájením akce.
Z důvodu stanovení počtu jídel, Vás žádáme o včasné zakoupení vstupenek, nejpozději do neděle 4. 2. 2018.

Předprodej místenkových vstupenek : v ceně 200 Kč včetně chutné večeře a v ceně 100 Kč bez večeře, bude zajišťován u
pana Konvičky Milana – Závišice
- telefon 724 114 063
ing. Forišky Emila - Příbor
- telefon 604 674 922

Pro účastníky je připraveno občerstvení a losování o ceny a ryby.
Zvláštní losování proběhne o kus zvěřiny.

 K tanci a poslechu hraje oblíbená hudba REMIX pod vedením pana Petra Kuchaře z Hájova.

Začátek je stanoven na 19,00 hod.

který se koná v pátek 16.února 2018 v restauraci U Kremlů v Závišicích.

„10. Rybářský večer s hudbou a tancem,“

zve rybáře a ostatní širokou veřejnost, na tradiční

Místní organizace Českého rybářského svazu PŘÍBOR

Zpravodaj/únor 2018
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Měsíc leden je plný předsevzetí a nových začátků. I děti ve školce
oslavily příchod nového roku a Tří králů. Letošní zima nám sice moc
nepřeje, ale i přesto si užíváme všelijakých radovánek
i s troškou sněhu. Pokračujeme v návštěvách zimního stadionu
v Kopřivnici, kde se učíme bruslit. Také dění kolem voleb
prezidenta naší republiky jsme s dětmi ve školce zvládli
probrat a děti ze třídy Soviček si také
v demokratické přímé volbě zvolily svého
prezidenta. Děti velmi často navštěvují tělocvičnu, kde pracují
na dobré fyzické kondici a učí se novým sportům. Také se
připravujeme na zimní olympiádu a to tak, že sledujeme různé
zimní sporty, seznamujeme se s jejich reprezentanty a to
hlavně s těmi českými.
Také nás navštívilo Divadlo Koloběžka se svou pohádkou Rodina Palečkovi, kde
jsme zjistili, jak je možné vyzrát nad nemocí a bacily.
V rámci projektu „Šablony MŠ“ se uskutečnilo první setkání rodičů
s odborníky a to na téma zdravá výživa – Foodrestart, změna na talíři
s lektorkou Mgr. Štěpánkou Vontrobovou. Tato setkání jsou pro rodiče našich
dětí zdarma a těšíme se na další, které se uskuteční v dubnu s Mgr. Barborou
Kopelcovou.
Rádi bychom pozvali všechny děti a jejich rodiče na Maškarní ples, který se
koná 11. 2. 2018.
Bohdana Jarolímová
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Tříkrálová sbírka 2017
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Tříkrálová sbírka 2018
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Placená inzerce

Závišan-zpravodaj obce Závišice
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