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Novinky ze ZOO Ostrava
Zoo Ostrava – jedno velké staveniště
Kdo v minulých týdnech zavítal do ostravské zoologické zahrady, určitě mu to zde
připadalo spíše jako staveniště než jako místo, kde se chovají zvířata. Kromě úprav
spojených s tzv. botanizací, které probíhají už od jara a jen okrajově zasahují do návštěvnické trasy, dochází nyní k některým rozsáhlejším stavebním úpravám i podél
hlavní návštěvnické trasy. Důvodem je projekt Zoo Ostrava pro handicapované děti,
jehož cílem je pokračovat v nastoupeném trendu postupného odstraňování bariér v zoo
pro handicapované spoluobčany. V rámci projektu bude např. zpřístupněna vyhlídka
na nosorožce, amfiteátr, kde se během letní sezony koná řada doprovodných akcí.
Úpravy umožní pohled do Čínské zahrady nebo pohodlný příjezd k výběhu šimpanzů.
Bude vydána speciální mapa, ve které jsou vyznačena místa bez bariér a další prvky
významné pro handicapované návštěvníky. Budou vyrobeny dotykové stolky, na kterých budou prezentovány nejrůznější preparáty převážně ohrožených druhů zvířat, jako
sloní kel a stolička, srst velblouda, lamy či lemura, peří velkých druhů papoušků, sov,
pštrosí vejce a další.
Posledními přírustky roku 2006 jsou hříbě zebry Grévyho (mladá samička se narodila 7.12.) a 5 kůzlat (1x dvojčata a 1x trojčata) kozy kamerunské narozené v předposledním týdnu roku.
Zebry Grévyho chová ostravská zoo od roku 1973 a za tuto dobu se zde podařilo odchovat již 21 mláďat. Matka mláděte se jmenuje Linda, otec Goliáš. V současné době
je stádo našich zeber tvořeno 7 zvířaty. Zebry Grévyho, jejichž poslední stáda žijí na
území Etiopie a Keni, jsou největším druhem zeber s typickým hustým pruhováním.
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Další rok je za námi a před námi je rok 2007, který bude
zajisté zase různorodý a pestrý.
V tomto roce Vám přeji hodně úspěchů v soukromém
i profesním životě, mnoho zdraví a lásky a trošku štěstí.
Zdeněk Vajda
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Obecní úřad informuje
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20.12.2006
Zastupitelstvo obce po projednání:
bere na vědomí:
34/2006
kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO
zprávu starosty o činnosti obce
zprávy jednotlivých zastupitelů – předsedů komisí a výborů
8-0-0
35/2006
informaci o pohledávce ve výši 20.316,- Kč, za elektrickou energii od provozovatele
Pivnice U Gošáka, která bude součástí závěrečného účtu obce Závišice za rok 2006
– se splatností do konce února 2007, kdy toto bude ošetřeno smluvně
6-0-1
(1 nepřítomen)
schvaluje:
36/2006
program jednání ZO
8-0-0
37/2006 zřízení tří pracovních míst na pozici dělník VPP na r. 2007
8-0-0
38/2006
znění smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Obcí Závišice a nájemkyní Pohostinství
U Kremlů sl. Šodkovou a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy 8-0-0
39/2006
rozpočtové provizorium obce Závišice na období leden až březen 2007
8-0-0
40/2006
úpravu rozpočtu obce Závišice číslo 4 na rok 2006
8-0-0
41/2006
dotaci z rozpočtu obce Závišice pro Charitu Kopřivnice na rok 2007
ve výši 10.000 ,-Kč
6-0-2
42/2006
jednací řád Zastupitelstva obce Závišice
8-0-0
43/2006
rozpočtový výhled obce Závišice na období r. 2008-2010
7-0-0
(1 nepřítomen)
44/2006 výši odměn zastupitelů
a) předsedů komisí a výborů
700,- Kč/měs
b) zastupitele bez předsednictví
230,- Kč/měs
c) místostarostky
2.400,- Kč/ měs
Tyto odměny budou vypláceny s platností od 1.ledna 2007
6-0-1
(1 nepřítomen)
45/2006 směrnici o evidenci a hospodaření s majetkem Obce Závišice
8-0-0
46/2006 znění smlouvy o věcném břemeni na přístup k zahrádkářské osadě přes pozemky
č. 777/1 a 777/2 mezi Obcí Závišice a majiteli rekreačních objektů v zahrádkářské
osadě a pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy
8-0-0
47/2006 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č.6/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
8-0-0
48/2006 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 7/2006, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce Závišice č. 2/2006
8-0-0
49/2006 navýšení poplatku za likvidaci směsného a separovaného odpadu pro podnikatele
podnikající na území obce Závišice a to na částku 1800,- Kč
6-0-2
50/2006 navýšení poplatku za tepelné energie pro nájemce v budově ObÚ :
a) Pivnici u Gošáka
b) Cafebaru,
dle kalkulace za tepelné energie (dle skutečných nákladů) a to formou dodatku
ke smlouvám o nájmu nebytových prostor
7-0-1
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Provoz posilovny
Pondělí
Středa
Pátek

17.00 hod.– 20.00 hod.
17.00 hod.– 20.00 hod.
17.00 hod.– 20.00 hod.

Provoz sauny
Středa 17.00 hod. - 20.00 hod.
Pátek 17.00 hod. - 20.00 hod.

muži
ženy

V závěrečném turnaji sezóny judisté vybojovali 6 medailí!
I v prosinci skvěle reprezentovali závišičtí judisté svou obec, a ani z jednoho
z posledních tří turnajů letošní sezóny neodjížděli bez medailí!
Na mezinárodním vánočním turnaji v Mohelnici skončil Adam Kahánek
na 1.místě a Honza Kuběna byl pátý.
U našich východních sousedů se na Slovensku na mezinárodní velké ceně města
Povážská Bystrica postarali o finálový souboj ve váze do 55 kg Adam Kahánek a
Ondra Číp. Nakonec tady bral zlato Adam a stříbro Ondra. Honza Kuběna potom
skončil těsně pod stupni vítězů na 4. místě.
V posledním turnaji sezóny se naši judisté opravdu vytáhli. Ve Frýdku Místku
Dobré vybojoval Adam Kahánek zlatou medaili jak v kategorii starších žáků, tak i
v juniorech. Rovněž v juniorské kategorii získali shodně Josef Babiář i Ondra Kahánek výborné zlaté medaile. Honza Kuběna pak přidal ve váze do 60 kg za 2. místo
skvělé stříbro a Nikola Fousková ještě bronz v juniorech. Medaile pro tentokrát těsně
unikly dalším výborně bojujícím judistům. Vojta Bár skončil na 4. místě, Ondra Číp
na 5. místě a Ondra Honč byl sedmý.

volí:
51/2006

inventarizační komisi ve složení : paní Marta Najzarová, pan Vlastimil Hajda
a Miroslava Sopuchová
7-0-1
52/2006 členy školské rady: Ing. Vítězslava Jalůvku a pana Michala Bortla
6-0-2
pověřuje:
53/2006 starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu schváleného rozpočtu,
dle §102, odst. 4. zákona č. 128/2000 Sb, o obcích, s platností do 31.12.2006
a maximální výši 500.000,- Kč
7-0-1
neschvaluje:
54/2006 umístění reklamy na zadní část budovy hasičské zbrojnice o rozměrech 1x2 m
0-6-2
………………….
…………………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka
starosta obce

Upozornění
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že bude v Závišicích
dne 19. 1. 2007 od 6.30 do 17.30 hod.
přerušena dodávka elektrické energie
z důvodu rekonstrukce vedení vysokého napětí.
Bližší informace můžete získat na zákaznické lince 840 840 840.

Oznámení o změně ceny vodného od 1.1.2007
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2007:
voda pitná (vodné)
23,30 Kč/m3 včetně DPH
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1.lednu 2007.

Jubilanti
Hodně zdraví a radosti přejeme spoluobčanům, kteří v lednu slaví svá jubilea:

Gratulace ještě patří Josefu Babiářovi a Ondrovi Kahánkovi, kteří úspěšně složili
v Ostravě trenérské zkoušky III. Třídy JUDO.
Judisté přejí všem svým příznivcům a občanům Závišic mnoho štěstí, zdraví
a úspěchů v novém roce 2007.
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Leo Macháček
Pavel Lošák
Jiří Michálek
Božena Lipová
Marie Makuchová

Ludmila Hývnarová
Helena Vojkůvková
Václav Hyvnar
Arnošta Lichnovská
Ladislav Pech
3
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NEDĚLE

SOBOTA

JUDO

KAHÁNEK

16.00 - 18.30

AEROBIK

SOPUCHOVÁ
HYVNAROVÁ

19.00-20.00
16.30 - 19.00

HYVNAROVÁ

16.30 - 19.30

TANEČNÍ KROUŽEK

AEROBIK

SOPUCHOVÁ

19.00-20.00

TANEČNÍ KROUŽEK
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PÁTEK

Tříkrálová sbírka pořádaná Českou Katolickou charitou proběhne v naší obci
ve dnech od 2. 1. 2007 do 15. 1. 2007.

ČTVRTEK

Tříkrálová sbírka 2007

STŘEDA

Oznamujeme občanům, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, že se
ve čtvrtek 4. ledna 2007 budou zapisovat stavy vodoměrů. Žádáme občany, u kterých
nebude z důvodu jejich nepřítomnosti zápis proveden, aby stav vodoměru nahlásili na
ObÚ, tel. 556 856 000.
Platbu za spotřebovanou vodu za 2.pololetí r.2006 můžete provést na obecním úřadě
v úřední dny nejpozději do 31. 1. 2007.

ÚTERÝ

Vodné z obecního vodovodu

KAHÁNEK

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 4/2006 z 13. 6. 2006 byla stanovena sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího psa. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil
stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího.
Platbu na rok 2007 můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nejpozději
do 31. 3. 2007. Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla.

JUDO

Poplatek ze psů na rok 2007

16.00 - 18.30

Svozy popelnic budou probíhat stejně jako loni každý sudý týden v pátek v ranních
hodinách.
Lednové svozy budou provedeny ještě i s nálepkami na II. pololetí 2006.

PONDĚLÍ

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 6/2006 z 20. 12. 2006 byla stanovena sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 380,-Kč na osobu, která má v obci
trvalý pobyt nebo vlastnící stavbu na katastrálním území obce Závišice určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci.
Platbu na rok 2007 můžete provést na obecním úřadě v úřední dny dvěma způsoby:
1) ve dvou stejných splátkách: 190,-Kč na osobu nejpozději do 31. 1. 2007 a
190,-Kč na osobu nejpozději do 31. 7. 2007
2) jednorázově na celý rok:
380,-Kč na osobu nejpozději do 31. 1. 2007.

tělocvična TJZ

Poplatek za odpad na rok 2007

TJ ZÁVIŠICE
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NOHEJBAL
NOHEJBAL

LOŠÁK
sudý/lichý týden

HORUTA

19.00 - 21.00
17.30 - 19.00
15.00 - 17.00

FLORBAL/POLIKLINIKA

16.30 - 19.00

FUTSAL

GILAR

SDH

KUBĚNA

Myslivecký ples
se bude konat v sobotu 20. ledna 2007 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů.
Hudba: L&P.
Tombola, tradiční myslivecká kuchyně.
Vstupné 50,- Kč - předprodej od 10.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlů.

I. sportovně - maškarní bál
pořádá Tělovýchovná jednota Závišice v pátek 26. ledna 2007 od 20.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů.
Hudba: L&P.
Tombola, občerstvení, program.
Vstupné 50,-Kč, v maskách jen 30,-Kč.
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VALENTA

NOHEJBAL
NEDĚLE

SOBOTA

PÁTEK

ČTVRTEK

STŘEDA

ÚTERÝ

PONDĚLÍ

9.00 - 12.00

HYVNAR

12.30 - 14.00

14.00 - 16.00

Česká mše Vánoční Jakuba Jana Ryby pro sóla, sbor, varhany a orchestr
zazní 6. ledna 2007 v 15.00 hodin
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
Dobrovolné vstupné bude věnováno dětské nadaci Klokánek.
Účinkují hudebníci a zpěváci ze Štramberka a okolí.

FUTSAL

FUTSAL

VÁŇA
KAHÁNEK

JUDO

JUREČKOVÁ
16.00 - 17.00

VOLEJBAL

19.00 - 21.00

LOŠÁK - HORUTA
VAJDA

NOHEJBAL
STOLNÍ TENIS

17.30 - 19.30

SOPUCH

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00

KAHÁNEK

KELNAROVÁ

FLORBAL
VOLEJBAL
JUDO

19.30 - 20.30
17.30 - 19.30

tělocvična TJZ
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Charitativní koncert

16.00 - 17.00

PROGRAM TĚLOCVIČNY : 12/2006 - 6/2007

TJ ZÁVIŠICE
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Obecní bál
Kulturní komise při ObÚ Závišice Vás zve na tradiční obecní bál, který se uskuteční
v sobotu 3. února 2007 od 19.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů.
Hudba: TNT
Tombola, občerstvení, program.
Vstupné 50,-Kč - předprodej 29.1. a 31.1.2007 na obecním úřadě.
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Školní okénko

Skautský oddíl Závišice

Měsíc prosinec byl plný různých akcí, při kterých nám čas rychle utekl.
Začali jsme ve středu 6. prosince Čertovským dnem. Všechny děti přišly převlečené za čerty,
dokonce přišli i dva andělé. Den byl opravdu čertovský.

Místní skauti vystoupili na vánočním jarmarku 21.12.2006 s představením „Živý betlém“,
ze kterého jsou tyto fotografie:

Hned 8. prosince jsme navštívili v KD Kopřivnici filmové představení Jak se krotí krokodýli.
V sobotu 9. prosince proběhl v místní Základní i Mateřské škole den otevřených dveří. Zrekonstruovanou a opravenou školu si přišlo prohlédnout hodně občanů.
21. prosince dopoledne byl pro děti připraven program ekologické výchovy Občanského sdružení Hájenka. Mladší děti si vytvořily betlém a starší si upletly zvonečky.
Odpoledne vystoupily děti Základní a Mateřské školy s nacvičenými koledami v místním kostele. Součástí koncertu byl vánoční jarmark.
Poslední školní den jsme se rozloučili s rokem 2006 ochutnávkou vánočního cukroví, posloucháním koled a výrobou voňavého svícnu.

Hasiči hodnotili uplynulý rok

Přejeme všem úspěšný vstup do nového roku.
Zaměstnanci školy
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V sobotu 16.12.2006 se konala výroční valná hromada SDH Závišice, při níž naši hasiči
hodnotili uplynulý rok, který byl v jejich dobrovolné činnosti opět velmi úspěšný.
Na úseku požární ochrany rok 2006 neznamenal v naší obci naštěstí žádnou mimořádnou
událost. Hasiči se svou technikou vyjížděli k technickým zásahům v obci (např. čištění kanálů,
studní, zavlažování hřiště TJ Sokol apod.). Mnoho času věnovali opravám hasičské zbrojnice a
údržbě požární techniky. V jarních měsících proběhla oprava motoru a spojky našeho požárního vozidla. Pro zásahovou jednotku byly zakoupeny nové ochranné přilby a další věcné prostředky požární ochrany.
Do hasičských soutěží byla v letošním roce zapojena 3 družstva (mladší žáci, starší žáci a
muži), kde získali naši hasiči celkem 17 x umístění na stupních vítězů, z toho 6 x vystoupili
na stupeň nejvyšší. Na tom, že za letošní sezónu přibylo v naší hasičské zbrojnici 13 krásných
pohárů a mnoho jiných cen, se podílela všechna 3 družstva. Největšího úspěchu dosáhli starší
žáci vítězstvím na Okresním poháru a ziskem 7. místa na halovém mistrovství Moravy.
Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali končinový
ples, hasičský výlet a podíleli se na organizaci obecních dožínek. Při dvoudenním zájezdu se
naši hasiči zúčastnili oslav 130 let založení hasičského sboru v Hluboké nad Vltavou.
Na úseku práce s mládeží, který je v posledních letech chloubou našich hasičů, probíhá výcvik i přes zimní období každou sobotu od 14 hodin v tělocvičně. Vedoucí kolektivů by zde
rádi přivítali další děti ve věku 6 - 15 let, které by měly zájem stát se mladými hasiči.
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů Závišice 138 členů (z toho 21 mladých hasičů).
Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude nadále pokračovat
a do roku 2007 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu v jejich domovech.
Ing. Josef Kuběna
Starosta SDH Závišice
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