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ZÁVIŠAN

Placená inzerce

Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N

2 0 0 7 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 18.4.2007
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
74/2007
návrhovou komisi 5. zasedání ZO ve složení:
Ing. Vítězslav Jalůvka, Vlastimil Hajda
75/2007

Natáčení na video
SVATBY, OSLAVY ŽIVOTNÍCH JUBILEÍ, PROMOCE, KŘTY, POHŘBY aj.,
profesionální technologie a kvalita DVD. Film je možno promítnout již na Vaší akci.
Kontakt: PhDr. Vítězslav Černoch, Mořkov 391, tel: 728 362 757
- vše za rozumnou cenu.

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 5/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.4.2007, 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 24.5.2007*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*
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ověřovatele zápisu z 5. zasedání ZO:
Mgr. Julie Hyvnarová, Aleš Kuběna

5-0-2
5-0-2

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí:
76 /2007
- informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO
- zprávu starosty o činnosti obce

7-0-0

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
77/2007
program 5. zasedání ZO

7-0-0

78/2007

79/2007

80/2007

prodej 2 sloupů v majetku obce na pozemku p.č.1123 za kupní cenu
ve výši 7.000,-Kč společnosti ČEZ Distribuce, a. s. a zároveň pověřuje
starostu obce podepsáním smlouvy v předneseném znění - viz příloha
7-0-0
darování pozemků s parcelními čísly 545/18, 545/27, 545/30, 545/32
v majetku obce, které jsou již nyní zastavěny silnicí II/482 nebo jsou
součástí její krajnice, do vlastnictví Moravskoslezského kraje a zároveň
pověřuje starostu obce podepsáním darovací smlouvy v předneseném
znění - viz příloha
7-0-0
prodej části pozemku p.č. 1139 v majetku obce žadatelce paní Jarolímové,
za podmínky, že bude zachován pruh v celkové šířce 6 m po celé délce
předmětného pozemku a pouze za předpokladu, že veškeré náklady spojené
s tímto prodejem bude financovat žadatelka. V případě odmítnutí úhrady
nákladů je toto usnesení automaticky revokováno
7-0-0
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81/2007

výběrovou komisi ve složení Lumír Lošák, Marta Najzarová a Libor
Kahánek pro výběrové řízení na výstavbu chodníkového tělesa na horním
konci podél komunikace II/482, mandát zanikne ukončením výběrového
řízení
5-0-2

82/2007

oslovení těchto stavebních společností pro účast ve výběrovém řízení
na výstavbu chodníkového tělesa na horním konci podél komunikace
II/482: Nosta Nový Jičín, Novojická stavební, Severomoravská stavební,
Multipstav Nový Jičín, Bamed Štramberk, V+V Saveko Kopřivnice,
Japstav Kopřivnice, Slumeko Kopřivnice, Strabag Nový Jičín
7-0-0

83/2007

uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Závišice a ateliérem ARCHPLAN
OSTRAVA, jejímž předmětem je zhotovení změny č. 3 územního plánu
obce Závišice ve dvou etapách a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění - viz příloha
6-0-1

84/2007

úpravu rozpočtu obce Závišice č. I na rok 2007 v předneseném znění
- viz příloha
7-0-0

85/2007

uzavření dohody mezi obcí Závišice a městem Kopřivnice, týkající se
úhrady neinvestičních výdajů spojených se zajištěním povinné školní docházky dětí, které mají trvalý pobyt v obci Závišice a navštěvují základní
školy zřizované městem Kopřivnice ve výši 2.200,-Kč/dítě na rok 2007
a zároveň pověřuje starostu obce podepsáním této dohody v upraveném
znění – viz příloha
7-0-0

86/2007

zvýšení a zaplacení příspěvku pro Sdružení povodí Sedlnice ve výši
2,-Kč/osobu, která má v obci trvalý pobyt/rok
7-0-0

87/2007

změnu návštěvní doby obecní knihovny od května 2007 na pondělí a středu
od 15 do 17 hodin
7-0-0

Dubnové úspěchy závišických judistů
Úspěšně bojovali závišičtí judisté v dubnu na domácích tatami. Z velikonočního
turnaje v Karviné přivezl Ondřej Číp zlato, Jan Kuběna stříbro, Ondřej Matula bronz
a Václav Jašek skončil čtvrtý.
Na Velké ceně Ostravy žáků si skvěle vedli starší žáci. V silné konkurenci skončil
Jan Kuběna 2. a Ondřej Číp 3.
Dorostenec Adam Kahánek vybojoval bronzovou medaili na mezinárodních závodech v Týnu nad Vltavou. Na dorostenecké GRAND PRIX v Litoměřicích se propracoval až k bojům o medaile, ale prohrál souboj o třetí místo a skončil těsně pod stupni
vítězů a Radek Honč zde bohužel taky na medaili nedosáhl.
Na Mistrovství republiky juniorů v Olomouci výborně zabojoval Adam Kahánek.
Mezi staršími judisty se dokázal prosadit až do závěrečného finálového bloku.
V zápase o třetí místo těsně podlehl Frankovi z Litoměřic, ale i nepopulární místo
těsně za medailemi je velkým úspěchem.

Novinky ze ZOO Ostrava
Novým přírůstkem Zoo Ostrava jsou 4 mláďata lemura kata.
První dvojčata (samička a sameček) se narodila 6.3. 2007 a v těchto dnech je mohou
návštěvníci obdivovat v pavilonu opic. Matka nosí zpravidla jedno mládě na svých
zádech, druhé se nechává "vozit" jiným členem rodiny. Druhá dvojčata se narodila
7.3. 2007 a pohlaví zatím neznáme. Domovem lemurů kata je ostrov Madagaskar.
Bohužel zejména díky poměrně rychlé destrukci posledních nedotčených částí ostrova patří fauna Madagaskaru k nejvíce ohroženým. Ostravská zoo chová lemury kata
od roku 1986 a za tuto dobu se zde narodilo více než 50 mláďat. V současnosti chováme 19 lemurů kata.

(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…..…………….
Marta Najzarová
místostarostka obce

…………………..
Zdeněk Vajda
starosta obce

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-), pohlednice-Závišice(6,-),
turistická známka-Závišice(30,-).
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Skautský oddíl Závišice
VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO
Před Velikonocemi jsme ve středu odpoledne a ve čtvrtek dopoledne rozdávaly
kuřátka za příspěvek do kasiček sbírky Pomozte dětem! Kuřátka jsme vyrobily
z papíru, perníku, přírodních materiálů…
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na www.skauting.cz/zavisice.
Setkaly jsme se s převážně kladným přístupem našich spoluobčanů. Po spočítání vybraných peněz jsme měly velkou radost - celkem 4167 Kč jsem mohly
poslat na účet sbírky Pomozte dětem! Tímto také děkujeme všem, kteří prostřednictvím příspěvku pomohli dětem, které to potřebují.

Knihovna - změna návštěvní doby
Návštěvní doba knihovny od května 2007:
pondělí 15 - 17 hodin
středa 15 - 17 hodin

Sběr kovového odpadu
Myslivecké sdružení Závišice pořádá sběr kovového odpadu, který se bude konat
v pondělí 7. května (případně ještě i ve středu 9. května - pokud nebude odvezeno
všechno v pondělí).

Rekreační turistika Kopřivnice - akce na květen 2007
2. 5. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice-sedlo pod Kamenárkou-Staré Zubří-kaple-ČD Zubří,
délka trasy 12 km
5. 5. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Mořkov-koupaliště-pochod „okolo Mořkova“-ČD Mořkov,
délka trasy dle vlastního výběru
9. 5. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice-Daremní-Lichnov -přes kopec do Kopřivnice, délka trasy 10 km
12. 5. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin
ČD Kunčice pod Ondřejníkem-zotavovna VŽKG-Kozlovice Maří MagdalenaFrenštát p.R., délka trasy 11 km
16. 5. ČD Kopřivnice - 7.12 hodin
ČD Studénka-Pustějov-Bartošovice-ČD Studénka, délka trasy 12 km
19. 5. ČD Kopřivnice - 7.20 hodin
ČD Krnov-hrad Cvilín-ČD Úvalno, délka trasy 10 km
23. 5. ČSAD Kopřivnice - 6.20 hodin
Chlebovice-Hůrky rozhledna-Hukvaldy-Kopřivnice, délka trasy 11 km
26. 5. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin
ČD Frýdek-Místek-autobusem na Visalaje-Bílý Kříž-Grůň-Řečice-ŠanceČD Ostravice, délka trasy 14 km
30. 5. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin
ČD Hostašovice-Jehličná-Krhová-ČD Valašské Meziříčí, délka trasy 8 km
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12
8

Očkování králíků
Ve dnech 23. a 24. května v odpoledních hodinách proběhne
očkování králíků od stáří 6 týdnů.
Cena 15,-Kč/1 kus.
Zájemci, hlaste se na obecním úřadě.

Upozornění
Protože v naší obci opět dochází k volnému pobíhání psů, upozorňujeme,
že pokud bude toulavý pes odchycen Městskou policií Kopřivnice, veškeré
náklady s tím spojené uhradí majitel psa.
Žádáme občany, aby do kontejnerů na plast nedávali velké kusy (např.
igelit, polystyren), kontejner pak nelze při odvozu vyprázdnit.Tyto odpady
větších rozměrů položte vedle kontejneru.
Naopak odpad malých rozměrů patří do kontejneru (sešlapaný, roztříděný).
Stále dochází k odkládání tohoto odpadu v igelitových taškách vedle kontejnerů, i když nejsou plné.
3
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Jubilanti

Den Země v Závišicích

Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v květnu slaví
svá jubilea:
Helena Lichnovská
Jan Hyvnar

Oldřich Hývnar
Marie Rašková

Skautský oddíl Závišice a Komise životního prostředí uspořádali v sobotu 28. dubna
u příležitosti Dne Země sběr odpadků z veřejných prostranství v naší obci.
Děkujeme všem dětem a dospělým, kteří nasbírali velké množství odpadků a pomohli
tak našemu životnímu prostředí!

Poznávací zájezd
Pozvánka
Kulturní komise při OÚ v Závišicích
zve příznivce cykloturistiky dne 8. května 2007 na

1. CYKLOVÝLET
_____________________________________
Sraz v 7.45 hod. před obecním úřadem,
odjezd v 8.00 hodin trasou:
- Závišice - Sedlnice - Bartošovice - Hukovice - Kunín
- Suchdol n. Odrou - Kletné (opékání vlastních párků)
- Jestřábí - Fulnek (Památník J. A. Komenského,
Žákovský háj, náměstí Komenského) - Stachovice
- Hl. Životice - Bartošovice - Sedlnice - Závišice
Účastníci výletu jedou na vlastní nebezpečí!
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná

CYKLOTURISTIKA NENÍ ZÁVOD!!!
Koncert
Kulturní komise při OÚ pořádá koncert ke Dni matek,
který se uskuteční v neděli 13. května od 15.00 hodin
na zahradě Pohostinství U Kremlů, za nepříznivého počasí v sále.
Vystoupí Dětská cimbálová muzička ZUŠ Z. Buriana Kopřivnice
a dechová hudba ZÁVIŠANKA.
Vstupné dobrovolné.
4

Obec Závišice pořádá pro své občany zájezd, který se uskuteční v pátek 11. května.
Odjezd v 7.00 hodin od obecního úřadu. Program:
Kunovice - prohlídka leteckého muzea
Uherské Hradiště - návštěva historického města, oběd - individuální
Buchlovice - prohlídka zámku a zámeckého parku
Prostějov - Palírna U zeleného stromu - exkurze s ochutnávkou
- společná večeře
Cena zájezdu: 350,- Kč (doprava, vstupné, ochutnávka, večeře)
Ještě je několik volných míst - můžete se přihlásit na OÚ.

Školní okénko
Dne 4. dubna se žákyně první třídy Adélka Lysková zúčastnila pěvecké soutěže
Lubinský zpěváček, kde soutěžila ve dvou kategoriích a to ve zpěvu a ve hře na
flétnu. V obou kategoriích se umístila na prvním místě. Gratulujeme!
V pátek 20. 4. žáci 3. a 4. ročníku jeli do Příbora na dopravní hřiště. Teoreticky si zopakovali pravidla silničního provozu. Krátkým testem získaly 2 žákyně 4. třídy průkaz
cyklisty. Své teoretické znalosti si děti ověřily jízdou na kole na dopravním hřišti.
V měsíci dubnu jsme se pilně připravovali na:
oslavu Dne matek,
která se bude konat v neděli 13. května ve 14:00 hodin v sále U Kremlů.
Tímto všechny srdečně zveme.

Upozorňujeme, že sběr starého papíru nadále pokračuje!!!!!
Prosíme nenosit jej do prodejny, ale ukládat před dveře bývalé kotelny Jednoty.
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