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ZÁVIŠAN
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2 0 1 8 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
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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Rekonstrukce interiéru Pohostinství U Kremlů
Rekonstrukce probíhá od 26. února do 30. dubna 2018.

Sběr plastových víček
Sběr ve škole, v kostele a u mne doma pokračuje.
Plastová víčka sbíráme pro Elišku Němcovou z Lichnova.
Jaromíra Hajdová

Blahopřání jubilantům
Ludmila Bothová
Pavel Raška
Ludmila Macháčková

Ludmila Lichnovská
Josef Pustějovský
Božena Hyvnarová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční
ve středu 7. 3. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Školení účastníků silničního provozu
se uskuteční ve středu 28. 3. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Přednášet bude zkušený lektor pan Marek.
Účastnický poplatek 20 Kč

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

6. 3.
3. 4.
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Pozvánka

JOSEF HAYDN

POSLEDNÍCH
SEDM SLOV
VYKUPITELE NA KŘÍŽI
Účinkují členové

KOMORNÍHO ORCHESTRU
PAVLA JOSEFA VEJVANOVSKÉHO
NOVÝ JIČÍN
Průvodní slovo: PAVEL PREJDA

NEDĚLE 11. BŘEZNA 2018 v 15 HODIN
KATOLICKÝ KOSTEL V ZÁVIŠICÍCH

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA

V tomto příspěvku z naší mateřinky shrneme události za měsíc únor,
které se u nás udály. Na začátku měsíce únor jsme ve školce přivítali
paní Bakalovou se svým vzdělávacím programem s názvem „Karneval
se zvířátky“. Děti byly seznámeny s tradicemi Masopustu trochu jinak.
Každé dítě se stalo zvířátkem z lesa a společně slavili, tančili, jedli
a poznávali zvuky lesa. V době před masopustem jsme si také vyzkoušeli,
jak se dělají „Boží milosti“, které dětem velice chutnaly.
S dětmi jsme probírali téma „Povolání“ a mohli jsme si zkusit na malou chvíli
být pekaři. Naučili jsme se pekařskou písničku, ale co víc? Upekli jsme si
v naší školce housky. A podle mého názoru se dětem moc povedly.
V půlce měsíce února proběhly individuální schůzky s rodiči na obou třídách,
kde se rodiče dozvěděli o úspěších i nezdarech svých ratolestí.
V neděli 11. 2. jsme připravili pro děti tradiční Maškarní bál, kde děti
prezentovaly své krásné masky. Tento rok se o program postaraly paní
učitelky přímo z naší mateřinky a velice si to užily.
V březnu nás čeká vynášení Mařeny, Muzikoterapie a velikonoční dílny
pro rodiče a jejich děti. S dětmi navštívíme Kopřivnické kino, kde nás čeká
pásmo pohádek z Večerníčka. Také se na začátku března rozloučíme
s bruslením, kde nás čeká poslední lekce. Doufáme a věříme, že příští rok
budeme mít možnost zase zimní stadion navštěvovat. Dětem se velice
bruslení líbilo a mohli jsme spolu s nimi prožívat jejich pokroky.
No a následovat bude pro přihlášené děti lyžařský výcvik – Lyžujeme
se Sluníčkem na Bílé.
Přejeme si, ať už nám přijde krásné jarní počasí a my můžeme konečně
začít podnikat delší výpravy do okolí naší vesnice s cílem pozorovat naši
přírodu pro mnohé z nás v tom nejkrásnějším ročním období roku, na jaře.

Nicola Kupčáková
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Závišické JUDO zahájilo sezónu medailemi
Vydařený vstup do letošní sezóny se povedl závišickým judistům. Poslední lednovou
neděli se vydali do Olomouce otestovat svou formu po vánoční přestávce. Hanácká
metropole hostila mladé judisty do 23 let z Čech, Polska a Slovenska na prestižním
turnaji pod názvem „Pohár nadějí“. Závišické barvy zde hájili Radek Rýpar a Filip
Hanzelka.

Radek Rýpar (první zprava)

První jmenovaný zasáhl do bojů ve váze
do 60 kg. V pavouku se probíjel nejprve
přes Jana Vopata z VTŽ Chomutov,
kterého porazil na páčení a potom
přes Slováka Mateje Halaje na kterém
uplatnil techniku škrcení. V semifinále
sice
podlehl
Brunovi
Banskému
ze Slovenska, ale v následných opravách
si spravil chuť, když v přímém boji
o bronz po rychle nasazeném škrcení
Jakub Bohdálek vzdal.

Ve váze do 66 kg měl Filip Hanzelka skvěle rozehranou partii a podobně, jako Radek
Rýpar, se opravdu výborným výkonem dostal rovněž až do čtvrtfinále. V prvním
kole měl volný los. Potom zdolal domácího Jakuba Štýbara dvakrát na wazari
technikou ura nage a seoi nage a v boji o čtvrtfinále si poradil chvatem osoto gari
s Danielem Šimkem z Baníku Ostrava. V následném zápase pak prohrál s celkovým
vítězem Adamem Vosáhlem z domácího Judoklubu Olomouc. Ani další utkání,
tentokrát o bronz, nepřineslo Filipu Hanzelkovi vítězství. Lepším byl tentokrát Matúš
Gašparovič ze Slovenska, který odsunul závišického judistu k nepopulární pozici
těsně pod stupni vítězů.
Ve stejný den si vyjeli otestovat svou formu
na klubový turnaj „Čokoládová cena“
do Frýdku Místku začínající judisti. Roli trenéra
vzal na sebe tentokrát Adam Kahánek
a se svými svěřenci odvedl bezchybnou práci.
Štěpán Michálek a Matyáš Harabiš ukázali,
že z nich rostou skvělí bojovníci a zdatní
nástupci slavnějších oddílových kolegů.
Ve svých zápasech ani jeden z nich nepoznal
hořkost porážky, všichni vyhráli na ippon
a zaslouženě obsadili první místa.
Matyáš Harabiš a Štěpán Michálek
Libor Kahánek
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Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám
na životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický
(většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např.
čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena
kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na záchranu
je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná se
o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o průměru
cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je spolehlivým
ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz.
Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací
cenou.

Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou
je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory, velmi
vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech
půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané
místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost
mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče vždy
uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je poprvé zakotvena
povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce a signalizace a to jak
rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit,
že je lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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Začátek letního času
V neděli 25. března 2018 se přechází na letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.

Velikonoční skautské kuřátko 2018
Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu
„POMOZTE DĚTEM“,
která se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích
ve čtvrtek 29. března 2018 - od 8:00 do 16:30 hodin.
V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky
za příspěvek do kasičky.

Jednota Závišice informuje
S blížícími se Velikonocemi
připomínáme možnost objednávek
pečiva, koláčků, chlebíčků, tvarohů, knedlíků a dalšího zboží.
Příjemné svátky
přeje kolektiv prodejny
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