Zpravodaj/leden 2014

Zpravodaj/leden 2014

Pozvánka do Rybí

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E / L E D E N

2 0 1 4 / C E N A

3 K Č

660 LET
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI

Placená inzerce

ZÁVIŠICE
1354 - 2014
Co znamenají tato čísla 1354 – 2014

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 1/2014 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 6. 1. 2014, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.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. 1. 2014*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*

24

Jsou to dvě různá čísla, která nezasvěceným nic neřeknou. Dá se s nimi pracovat,
dají se různě používat pro výpočty. Ale pro nás, kteří jsme Závišany, jsou to čísla, která
mají v roce 2014 obrovský význam.
Rok 1354 je rokem vydání nejstarší psané zmínky o Závišicích, která byla nalezena
v historických záznamech. Neznamená to však, že by naše obec Závišice měla 660 let
od svého vzniku. Předpokládá se, že Závišice vznikly mnohem dříve, ale o tom bychom
mohli dlouze diskutovat a teoretizovat.
Podstatné je, že letošní rok je pro nás významným výročím a akce pořádané v celém
roce se budou nést v duchu oslav tohoto výročí. Oslavy jsme zahájili přivítáním nového
roku a snad se nám všem bude dařit nejen oslavovat toto jubileum, ale i přiložit ruku
k dílu a udělat něco pro své okolí, abychom všichni mohli být na Závišice hrdi.
Přeji všem do tohoto významného roku mnoho zdaru, úspěchů, štěstí a zdraví.
Zdeněk Vajda
starosta obce
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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2014
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2013 ze 16. 12. 2013 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 490,-Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 245,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2014 a
245,-Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2014,
2) jednorázově na celý rok:
490,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2014.
Platbu můžete provést na obecním úřadě 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)
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
trvalého pobytu), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.

David Hyvnar si co by ještě dorostenec chtěl zkusit na vlastní kůži boje mezi muži.
Možnost mu dávala speciální váhová kategorie nad 81 kg, kdy se svými 105 kg měl
teoretickou šanci uspět. Situace se vyvíjela velmi dobře. První utkání vyhrál a rýsovala
se možnost proniknout dál do nejlepší čtyřky. Další utkání ale rozhodlo úplně jinak.
Přineslo mu nejen prohru, ale i nepříjemné zranění lokte. V následujícím zápase s tímto
handicapem už ale bojovat nešlo a znamenalo to konec nadějím.
Prapor závišického juda ale stále ještě držel nad vodou Adam Kahánek. Zranění a nezdary jeho spolubojovníků nijak neovlivnily jeho výkony. Ve váze do 66 kg si šel
za svým cílem brát z letošního posledního podniku zlato. Vše probíhalo hladce, až
do finálového duelu s domácím Traxlerem. Závišický judista si připravil svůj oblíbený
chvat sode curi comi goši a překvapeného soupeře hodil na ippon už za 20 sekund. Oba
závodníci se pak postavili k vyhlášení vítěze, ale rozhodčí nepochopitelně ke všeobecnému údivu přítomných ukázal jako vítěze Traxlera. Marné byly protesty. Kalich hořkosti byl vypit do dna. Následná cesta z Prachatic domů se dvěma zraněnými a jedním
zklamaným stříbrným medailistou nebyla nijak optimistická, ale co naplat letošní judistická sezóna je za námi a všichni už s nadějí vyhlíží tu příští.
Oddíl TJ JUDO Závišice děkuje svým příznivcům za jejich přízeň
a přeje všem do nového roku mnoho štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.

Občané, kteří v loňském roce neobdrželi tašky na tříděný odpad,
mají možnost si je vyzvednout na obecním úřadě.

Poplatek ze psů na rok 2014
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanovena sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího
psa téhož držitele. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes
dovršil stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího.
Platbu proveďte nejpozději do 31. 3. 2014 na obecním úřadě 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)
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy 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 a může požádat o vrácení přeplatku.
2

TJ Závišice o.s.
pořádá

Závišické bruslení
na Zimním stadionu v Kopřivnici
v sobotu 1. 2. 2014 od 16:30 do 17:30 hod.
Doprava vlastní

Cena 30 Kč/osobu
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Zprávy od judistů
Lošáková a Rýpar brali zlato v posledním závodě sezóny
Stříbrný adventní víkend byl ve znamení letošních posledních judistických závodů.
V sobotu 14. prosince se závišičtí judisté vydali na dva turnaje. Ve Frýdku Místku Dobré v turnaji O pohár starosty zápasila mladší část oddílu - benjamínci a žáci a na opačné
straně republiky v Prachaticích bojovali na Vánočním turnaji muži.
Anna Lošáková se v Dobré skvěle vyrovnala s těžkou pozicí v tabulce
benjamínků do 55 kg, protože do skupiny jí los přiřadil dva kluky.
Závišická judistka se ale konkurence nezalekla a oba zápasy, jak
s Karlem Paškem, tak s Tomášem Pavlasem suverénně opanovala.
Po právu si pak po jejich boku vystoupala na nejvyšší příčku stupňů
vítězů pro zlatou medaili.
Krok se svým letošním vysokým standardem držel i starší žák Radek
Rýpar. V jeho váze do 38 kg se konkurence nesešla, tak bojoval
mezi těžšími borci do 42 kg. Po odepraných zápasech došlo v této
kategorii k patové situaci. Tři aspiranti na medaile měli mezi sebou
shodně stejně výher i proher a tento stav hrál náramně do karet závišickému žákovi. Muselo totiž dojít ke vzájemnému rozvážení a 1. místo bral nejlehčí
judista, v tomto případě Radek Rýpar.
Ve váze do 38 kg v mladších žácích se Filip Hanzelka perfektním výkonem probil celou
svou polovinou pavouka až do finále. Tady na něj čekal už odvěký rival domácí Luděk
Kubíček. Nádherný zápas, který byl ozdobou turnaje, vyzněl nakonec pro Kubíčka
a Filip Hanzelka si po zásluze odvezl stříbrnou medaili.
Nejlehčí váhu jako tradičně zastupoval sice nejmladší, ale velice šikovný Jakub Štihel.
V pavouku do 21 kg si vedl jako ostřílený harcovník a třemi povedenými zápasy se probil až do finále. Tady svedl vyrovnanou bitvu s domácím Tomášem Vontorem, kde těsně před koncem nešťastně prohrál na držení. Za svůj vynikající výkon bral za 2. místo
stříbrnou medaili.
Jen trošku závodnického štěstíčka chybělo Vojtěchu Honešovi v benjamíncích do 28 kg.
Po úvodních zápasech se dostal až k bojům o medaile. Tady ale zůstal těsně pod stupni
vítězů, když mu zápas o bronz unikl až v samém závěru.
Bez medailí se tentokrát vraceli z Dobré bratři Jan a Adam Sochovi. Jejich třetí místa
ve svých skupinách na postup do finálových bojů bohužel nestačila.
Tak jak se závišičtí benjamínci a žáci vraceli z Frýdku Místku Dobré s výbornou
bilancí dvou zlatých a dvou stříbrných medailí, starší část oddílu prožila v jižních Čechách letošní nejhorší turnaj. Každý z trojice Babiář, Hyvnar, Kahánek si v Prachaticích
vybral svůj díl smůly.
Nejprve se Josef Babiář ve váze do 81 kg hned ve svém prvním zápase zranil. Zlomená
klíční kost samozřejmě znamenala nejen stopku do dalších bojů, ale i nepříjemné putování po místních nemocnicích nepřidalo nic k pohodě posledního vánočního turnaje.
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Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 16. 12. 2013
(číslo usnesení)
(hlasování pro-proti-zdržel se)
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
329/2013 program 21. zasedání ZO

5-0-0

volí:
330/2013 návrhovou komisi 21. zasedání ZO ve složení: Marta Najzarová a Pavla
Hyklová
5-0-0
331/2013 ověřovatele zápisu z 21. zasedání ZO: Marta Najzarová a Pavla Hyklová
5-0-0
bere na vědomí
332/2013 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
6-0-0
pověřuje
333/2013 starostu obce prováděním rozpočtových úprav v rozsahu do nezbytně nutné
výše s platností do 31. 12. 2013
6-0-0
schvaluje
334/2013 rozpočtové provizorium obce Závišice na leden - březen 2014 v předneseném znění (viz příloha)
6-0-0
vydává
335/2013 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2013 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění (viz příloha)
6-0-0
schvaluje
336/2013 sazbu v celkové výši 12 Kč/m2/rok (tj. 10 Kč/m2 za nájem hrobového místa
a 2 Kč/m2 za služby spojené s nájmem) od 1. 1. 2014
6-0-0
pověřuje
337/2013 inventarizační komisi provedením inventarizace k 31. 12. 2013

6-0-0

schvaluje:
338/2013 náklady na nejnutnější práce vzniklé při zateplení budovy č. p. 201 ve výši
440.348,23 Kč + DPH
6-0-0
339/2013 doinvestování nutných potřeb školy v roce 2013 ve výši 80.000,- Kč
6-0-0
3
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Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje:
340/2013 dodatek č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Závišice v předneseném znění (viz příloha)
6-0-0
341/2013 sazbu za krátkodobý pronájem (§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)) velké tělocvičny 200 Kč/hod. od 1. 1. 2014
6-0-0
342/2013 sazbu za krátkodobý pronájem (§ 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení)) malé tělocvičny 150 Kč/hod. od 1. 1. 2014
6-0-0
343/2013 pronajmout malou tělocvičnu v úterý dle záměru (viz příloha) pro JÓGU
V DENNÍM ŽIVOTĚ za sazbu 100 Kč/90 min., smlouva bude uzavřena
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem
smlouvy
6-0-0
344/2013 pronajmout velkou tělocvičnu v pátek (sudý týden) dle záměru (viz příloha)
pro THERÁPON 98, a.s. za sazbu 210 Kč/hod., smlouva bude uzavřena
od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-0
345/2013 pronajmout velkou tělocvičnu v úterý dle záměru (viz příloha) pro Heidi
Sobotka za sazbu 125 Kč/45 min., smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2014
do 30. 6. 2014 a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-0
346/2013 pronajmout velkou tělocvičnu dle záměru (viz příloha) pro TJ Závišice o.s.
za sazbu 22 Kč/hod., smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-0
347/2013 pronajmout malou tělocvičnu dle záměru (viz příloha) pro TJ Závišice o.s.
za sazbu 15 Kč/hod., smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-0
348/2013 pronajmout místnost pro posilovnu dle záměru (viz příloha) TJ Závišice o.s.
za sazbu 10 Kč/hod., smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2014 na dobu neurčitou a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-0

sníh nebo led na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem z výše
položeného pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště nebo oblevy, nemůže soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upravil. Je-li
pro níže položený pozemek nutný přítok vody, může soused na vlastníku výše položeného pozemku požadovat, aby odtoku vody nebránil v rozsahu, ve kterém vodu sám
nepotřebuje.
Nově NOZ umožňuje vlastníku pozemku zabránit sousedovi, aby v těsné blízkosti
společné hranice pozemků zřídil stavbu. Stavbou se rozumí jakákoliv stavba (ať trvalá
nebo dočasná, ať stavba spojená pevně základy s pozemkem nebo stavba s vlastností
movité věci). Jedná se opatření preventivní povahy, jehož účelem je předem zabránit
narušení sousedských práv, např. při hrozbě zastínění sousedního pozemku nebo
při hrozbě vnikání chovaných zvířat (např. slepic) na sousední pozemek. Uplatnění
tohoto práva je vázáno na rozumný důvod na straně oprávněného, který se posoudí
podle objektivních hledisek se zřetelem k místním poměrům a k tomu, co na sousedovi
lze spravedlivě požadovat, aby snášel. Rovněž posouzení toho, co je těsnou blízkostí,
záleží na místních poměrech i na druhu zřizované stavby. Podpůrně lze využít kritéria
stanovená předpisy stavebního práva (vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění). Uvedené právo vlastníka pozemku, se nedotýká případů, kdy si soused opatří k zřízení stavby veřejnoprávní titul (zejména stavební povolení). V těchto případech se uplatní ustanovení § 1004 NOZ o ohrožení držby, podle kterého je-li držitel prováděním stavby ohrožen v držbě nemovité věci a nezajistí-li se proti němu stavebník cestou práva, může se ohrožený držitel domáhat zákazu provádění
stavby. Zákazu se však držitel domáhat nemůže v případě, že ve správním řízení, jehož
byl účastníkem, neuplatnil své námitky k žádosti o povolení takové stavby, ač tak učinit
mohl.
Vlastník je povinen umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu
a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření
na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak. Podle NOZ tedy není možné, aby soused
vnikal na další pozemek jen za účelem dosažení vlastní úspory apod., existuje-li možnost dosáhnout téhož jinak, byť nákladněji. Způsobí-li vlastník sousedovi při uvedené
údržbě škodu, je povinen ji nahradit.
Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit
jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby
za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné. Žádosti nelze vyhovět,
převyšuje-li sousedův zájem na nerušeném užívání pozemku zájem na provedení prací.
Čerpáno z NOZ, z jeho důvodové zprávy a poznámek autora.
JUDr. Rostislav Michálek

349/2013 zřízení 25% pracovního úvazku pro školnici na úklid velké tělocvičny
na mzdové náklady obce
6-0-0
(pokračování příště)
4
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právo k roji, aniž by byl povinen k náhradě. Ustanovením o roji včel není ovšem
dotčena veřejnoprávní povinnost utratit roj neznámého původu dle vyhl. 299/2003 Sb.
o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.
Způsobila-li movitá věc, zvíře, roj včel nebo samotné její vyhledávání či odnesení
z cizího pozemku škodu, má vlastník pozemku nárok na její náhradu. Vlastník pozemku může zadržet movitou věc, na rozdíl od zvířat či roje včel, která způsobila škodu,
dokud neobdrží jistotu nebo náhradu škody.

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
350/2013 schválený rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2014 a zápis
z jednání revizní komise v předneseném znění (viz přílohy)
6-0-0
schvaluje:
351/2013 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2013 ve výši
10.000 Kč pro Charitu Kopřivnice na provoz v roce 2013 a pověřuje
starostu obce sepsáním a podpisem smlouvy
6-0-0

Stromy a jiné rostliny přesahující na sousední pozemek
Ustanovení § 1016 – 1017 NOZ se zabývá otázkami souvisejícími se stromy a jinými rostlinami na sousedních pozemcích. Podle dosavadního občanského zákoníku
plody na rostlinách náležely vlastníkovi rostlin, kterému musí být sousedem umožněno,
aby je očesal, byť by byl přístup k nim možný pouze ze sousedního pozemku. Nově
podle NOZ plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. Přerůstají-li
kořeny nebo přesahují-li větve stromu na sousední pozemek, může je soused odstranit
až poté co tak vlastník neučinil, přestože ho o to soused požádal. Soused tak smí učinit
šetrným způsobem a ve vhodné roční době za předpokladu, že mu to působní škodu
nebo jiné obtíže, které převyšují zájem na nedotčeném zachování stromu. Sousedovi
také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá. Části jiných rostlin přesahujících
na sousední pozemek může soused odstranit šetrným způsobem bez dalšího omezení.
Není-li na sousedním pozemku les nebo sad, netvoří-li stromy rozhradu nebo nejedná-li se o zvlášť chráněný strom, může vlastník pozemku požadovat, má-li pro to
rozumný důvod, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice
pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Takový rozumný
důvod bude mít např. vlastník zemědělského pozemku, počne-li soused v těsné blízkosti hraniční čáry sázet stromy, které hrozí v budoucnu vyčerpat podstatnou měrou podzemní vláhu i pod zemědělským pozemkem nebo které hrozí v budoucnu tento pozemek zastínit apod. Stejně tak bude mít např. vlastník pozemku s domem nedaleko hraniční čáry rozumný důvod bránit se, zasadí-li soused při hraniční čáře např. mladý
exemplář jírovce maďalu, protože kořeny vzrostlého jedince tohoto druhu mohou dům
vážně poškodit. Žádat odstranění stromu může soused pouze, nebrání-li tomu jiné právní předpisy, zejména zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Za předpokladu, že jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí
pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

352/2013 poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Závišice roku 2014 ve výši
3.000 Kč pro Záchrannou stanici a centrum ekologické výchovy Bartošovice
na provoz v roce 2014 a pověřuje starostu obce sepsáním a podpisem
smlouvy
6-0-0

Úpravy pozemků a stavební práce v sousedských vztazích
Úpravami pozemků a stavebními pracemi na nich se zabývá ust. § 1018 – 1022
NOZ. Vlastník pozemku nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření
na upevnění stavby nebo pozemku. Vlastník pozemku má právo požadovat, aby soused
upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal
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353/2013 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 6 na rok 2013 v předneseném znění (viz
příloha)
6-0-0
354/2013 uzavření směnné smlouvy mezi obcí Závišice a vlastníkem L. B., týkající se
pozemků - část cesty vedoucí k rybníku a pověřuje starostu obce sepsáním
a podpisem smlouvy
6-0-0
355/2013 a) doplnění záměru vybudování chodníku z centra obce k mostu u hasičské
zbrojnice o prodloužení chodníku od mostu u hasičské zbrojnice k č. p. 13
6-0-0
b) záměr vybudování chodníku z centra obce k mostu u hasičské zbrojnice
a prodloužení chodníku od mostu u hasičské zbrojnice k č. p. 13
a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech zastupitelů přípravou
projektu a výběrem projektanta a dodavatele stavby
6-0-0
356/2013 záměr umístění dopravních zrcadel na místních komunikacích:
na „Holotě“ pod č. p. 289, na křižovatce u č. p. 185, na křižovatce u č. p. 141
6-0-0
357/2013 cenu za vloženou reklamu do zpravodaje velikosti formátu A5 ve výši
300 Kč/vydání
6-0-0
358/2013 zpracování projektu na opravu havarijního stavu místní komunikace v úseku
mezi č. p. 106 a č. p. 136 a pověřuje pracovní skupinu složenou ze všech
zastupitelů výběrem projektanta a dodavatele stavby
6-0-0
359/2013 záměr výměny topných těles v zasedací místnosti ObÚ v ceně cca 45.000 Kč
6-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁVIŠICE
č. 1 /2013 ze dne 16.12.2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 21. zasedání dne 16.12.2013 usneslo vydat
pod číslem usnesení 335/2013 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Závišice leží – stejně jako Štramberk a okolní obce – ve zcela unikátním území, tzv.
Moravské bráně. Ta vznikla současně s vyzdvižením vnějších Západních Karpat koncem třetihor a ve čtvrtohorách byla navštívena severským ledovcem. Prostírá se na ploše více než 530 km2, a to od Hornomoravského úvalu až po Ostravskou pánev. Dělí se
na Bečevskou bránu a Oderskou bránu a na svém území má evropské rozvodí Černého
a Baltského moře. Je to vpravdě evropsky významná oblast, kudy bez nadsázky šly
dějiny. A nejen lidského rodu. Svou šanci nebo záchranu, svůj osud nebo lepší příští
zde hledala i stáda zvěře.
Na osídlení Novojičínska měly vliv i přírodní a geografické poměry, neboť jako
součást Moravské brány bylo území našeho okresu od úsvitu lidských dějin důležitým
průchodním územím, jímž procházely nejrůznější lidské kultury obojím směrem,
od východu na západ a naopak.
Historické zprávy o osídlení našeho regionu se vyskytují poměrně dosti pozdě
a zdá se, že území našeho okresu zůstávalo ještě i na počátku historické doby stranou
intenzivního osídlovacího ruchu. Příčinou bylo tehdejší husté zalesnění Moravské brány na Novojičínsku, pokryté pralesem, který se v 10. – 13. stol. rozprostíral po obou
březích řeky Odry a uzavřel její údolí. Pralesem probíhaly jen vojenské a obchodní
cesty, a to až po vyvýšeninách podél Odry (fluvioglaciální terasy), neboť rovina v bezprostřední blízkosti řeky byla většinou bažinatá, neschůdná, porostlá lužním pralesem.

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Závišice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Závišice (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
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,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo
správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu
úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2

§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

6

(pokračování příště)

Sousedské vztahy podle nového občanského zákoníku
Cizí věc či zvíře na pozemku
Ustanovení § 1014 – 1015 NOZ obsahují pravidla, pro případ, že se na cizím pozemku ocitne něčí movitá věc. Zde je vlastník pozemku povinen bez zbytečného odkladu věc vydat jejímu vlastníkovi, popř. tomu, kdo ji měl u sebe. Jinak musí vlastníku
věci umožnit vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může
vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel. Chovaným zvířetem se
zde rozumí jakékoliv zvíře, které vlastník má ve vlastnictví, ať již jde o zvíře domácí,
anebo sice divoké, ale zajaté nebo zkrocené. Uvedené pravidlo při vnikání zvířete
na cizí pozemek se nevztahuje na jednotlivé včely, neboť vlet jednotlivých včel na cizí
pozemek se posuzuje jako imise uvedené v § 1013 NOZ. Zpravidla půjde o nepřímé
imise posuzované co do přípustnosti podle kritéria míry přiměřené místním poměrům.
O přímé imise se bude jednat při umístění úlů na samé hranici vlastníkova pozemku
a jejich nasměrování čelem k pozemku souseda. Vlastník včel přirozeně na cizím pozemku jednotlivé včely stíhat nemůže. Jednotlivé včely na cizím pozemku se považují
za věc ničí, resp. za zvíře, které nikomu nepatří, takže soused ani jejich zabitím neruší
vlastnické právo souseda. Naproti tomu vzlétnutí včelího roje není imisí, protože
pro něj platí jiná pravidla. Vlétne-li roj na cizí pozemek, jde stále o vlastnictví vlastníka
roje, tudíž vlastník pozemku nesmí cizí vlastnictví poškozovat. Jinak je tomu, vletí-li
roj včel do cizího obsazeného úlu, v takovém případě nabývá vlastník úlu vlastnické
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připraví opakování starých chyb, člověk bez paměti je člověkem bez perspektiv, kdo si
neváží minulosti, nemá právo na budoucnost. Přestane – li minulost vrhat světlo
na budoucnost, duch tápe v temnotách.
Náš rodný kraj leží v severovýchodním cípu Moravy. Je bohatě obdařen přírodními
krásami a je bohatý na malebné pohledy i na historii. Po předcích – i těch hodně vzdálených – jsme zdědili krásný, milý a přívětivý kraj. Myslíme si, že nebude asi druhého
takového v Čechách, ani na Moravě a ve Slezsku, který by se vedle přírodních půvabů
mohl pochlubit i tolikerými památníky historickými, tolika zajímavostmi archeologickými a takovou nepřebernou studnicí lidového domácího umění, jako tento koutek severovýchodní Moravy, v minulosti zvaný též Kravařskem.
Také malá vesnice Závišice - i přesto, že na jejím katastru nestojí hrad, zámek ani
starobylý kostelík - se může pochlubit bohatou minulostí, která bezesporu spoluvytvářela „velkou historii“. Z území Závišic pocházejí ojedinělé nálezy dokládající předhistorické osídlení v jejich bezprostřední blízkosti. Ze starších nálezů (okolo roku 1900)
můžeme vzpomenout objev tří římských mincí (dva velké bronzy Alexandra Severa,
který vládl v letech 222 - 235), a stříbrný denár Antonia Pia z let 138 - 161 na fojtově
poli pod Rybskou hůrkou. Kolem roku 1950 se prý u rybských hranic našel bronzový
poklad (bohužel neověřitelná informace). Zajímavější jsou sběry Jiřího Fryče z roku
1976 na jihovýchodním svahu Libhošťské hůrky. Bylo tam zjištěno 281 kamenných
nástrojů, z toho 83 z poslední fáze paleolitu (starší doby kamenné) z doby asi 20.000 10.000 let před naším letopočtem, ostatek z mladší doby kamenné (neolitu). Člověk se
na území vsi zdržoval aspoň přechodně jistě od dávných dob, třebaže zde dosud nebylo
zjištěno ani sídliště, pohřebiště nebo keramika. Vždyť přece sousední Štramberk je světoznámý bohatými nálezy po pradávném lidském pobytu.
Co je minulost? Jsou to kořeny přítomnosti. Z včerejšků vyrůstá dnešek a z dnešku
zítřky. Dohromady je to jako strom, z půdy stoupá míza života kořeny hluboko ukrytými v zemi do kmene, který ční již viditelný nad ní, a na konci jeho větví jsou pak nachystány pupence s výhony budoucnosti. To vše je jeden jediný celek.
Víme, že dějiny nezačínají teprve v době, o níž máme první písemné zprávy. Jak
a čím žily generace předchozí, jaké byly jejich osudy, se však můžeme jen dohadovat,
neboť archeologie může objevit již jen jejich „němé a mlčenlivé“ stopy.
I obyvatelé dnešních měst a vesnic zajímá dávná minulost jejich kraje i jejich domovů. Co se v našem kraji dělo za „šeré“ dávnověkosti, je zahaleno rouškou tajemství.
Jenom nálezy na nedalekém Kotouči ve Štramberku, na polích u Blahutovic či starořímské mince ve zříceninách starojičínského hradu dosvědčují, že zde existoval život
jak v pravěku, tak i v prvních staletích po Kristu.
Závišice je osada prastará. Kdy byla založena, se dosud neví. Dnes je Závišice údolní vesnice asi dva kilometry od Štramberka. Leží pod jižním svahem Libhošťské hůrky
(497 m). Domky jsou rozestavěny v údolí po obou stranách silnice a mezi nimi se zelenají zahrady. Závišice leží ve stínu štramberské Trúby a věkopamátného Kotouče.
A jejich blízkost pochopitelně ovlivnila život v širším okolí. Z prehistorického pohledu
můžeme tvrdit, že Morava bezesporu patří k několika málo oblastem Evropy, v nichž
jsou patrné archeologické pozůstatky člověka a jeho činnosti během celého pravěku.
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Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození od poplatku.
(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy
pro doručování.
(3) Poplatník dle č. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční
nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu;
není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu
je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo
popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna
stavba s bytem.
(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování.3
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen
tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 490 Kč a je tvořena:
a) z částky 240 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
(2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily
567.224,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 567.224,-Kč děleno 1.062 (979 počet osob s pobytem na území obce + 83
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 534,- Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
3

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

4

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.5
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný buď ve dvou stejných splátkách, z nichž první je splatná
nejpozději do 31.3. a druhá nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku,
nebo poplatek za kalendářní rok může být zcela uhrazen i ve lhůtě pro první splátku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti dle čl. 5 odst.1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm.b) v případě
souběhu s poplatkem dle čl. 2 odst.1 písm. a)
(2) Od poplatku se osvobozují poplatníci uvedeni v čl. 2 odst. 1 písm.a) bodu 1 této
vyhlášky:
(a) pobývající v pobytových zařízeních sociálních služeb (tj. domovech pro seniory,
domovech se zvláštním režimem či domovech pro osoby se zdravotním postižením), zdravotnických zařízeních (hospitalizace v nemocnici, LDN, Středisku
následné lůžkové péče, hospici, psychiatrické léčebně apod.),
(b) umístěni do dětského domova
(c) umístěni ve středisku výchovné péče – diagnostickém ústavu,
(d) zdržující se mimo území České republiky,
(e) pobývající ve věznici během výkonu trestu odnětí svobody a vazby,
a to za podmínky, že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají alespoň
6 po sobě jdoucích měsíců v kalendářním roce, a to v poměrné výši poplatku
za jednotlivé měsíce.
(f) osoby s trvalým pobytem hlášeným na úřední adrese
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit
až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
5

§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

7

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI
12 zastavení na cestě staletími
Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec
660 roků už je známá první písemná zmínka o naší rodné vesnici Závišicích. Je pochopitelné, že nenajdeme pamětníka těch dávno zašlých časů. Proto bylo nutné hledat jinde, především v archivech, čerpat od mnohem fundovanějších autorů, za mnohé vzpomeňme alespoň Adolfa Turka…ale i jiných. Chceme se toulat minulostí, sem tam se
zastavit, prodlít a naslouchat ozvěně, jež doléhá až k nám do přítomnosti. V hluku moderní doby je ta ozvěna takřka neslyšitelná. Naše pohledy do historie začnou daleko,
předaleko, v hlubinách minulosti...
I
Závišice ve stínu dávné minulosti
Je zajímavé zamyslit se nad tím, jaké byly osudy našeho kraje v dobách pradávných,
ve stoletích dávno minulých, jak vypadal náš kraj v době, kdy ještě na zemi nebyli lidé
i potom později, kdy se tu objevil člověk. Neméně lákavé je poznávat jak se tu naši
dávní předkové živili, jak se převalily války a jiné nehody přes jejich hlavy.
Většina z vás se narodila zde, v Závišicích,
a prožila tu velkou část svého života a se svojí
dědinou prožíváte dobré i zlé. A tak jako jste
zvědaví kdo a čím byl váš děda i praděda, tak
jste možná zvědaví jaké to tu bylo za dávných
časů. A ten děda též nežil sám, měl bratry, sestry, bratrance…a tak i ty Závišice tu nebyly samy, bylo vedle Rybí, kdysi ještě Tamovice,
vedle Štramberk, na druhé straně Libhošť…
01: Doba ledová v Evropě
Jsme svědky toho, že čas letí, děti se rodí,
staří zvolna odcházejí…Leckdy vyvstane otázka: Odkud a kdy se zde objevili naši
předkové? Jak žili, v jakých časech, jaké byly jejich osudy…? Čas ubíhá neviditelně
i nad domovem Závišanů - ať už žijí kdekoliv na zeměkouli…V kterési úvaze o vtahu
přítomnosti a minulosti jsem četl, že stojíme
mrtvým na ramenou. Je to jistě řečeno s mírnou
nadsázkou, ale je pravda, že mne už skoro půl
století neopouští touha dobrat se co nejpřesnější
představy o životě našich předků. Po celou tuto
dobu hledám obraz minulé doby, naslouchám
dávno odešlým hlasům, které k nám promlouvají přes propast věků.
Tuto skutečnost věrohodně vyjádřil Oldřich
Šuleř: Lidský život je konečný, ale pochod času
pokračuje na věky dál. V paměti každého člověka se minulost ukládá, ať chce nebo ne,
02: Kolonizace Moravy
a pokud se s ní nevyrovná, výsměšný osud mu
17
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Hasiči hodnotili uplynulý rok
V sobotu 21.12.2013 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 v roce 2013 vyjížděli hasiči v březnu k odstranění stromu
ze silnice v Borovci po sněhové kalamitě a v srpnu k odstranění úniku nafty na silnici
vedle kostela. Během roku se svou technikou vyjížděli k technickým zásahům v obci
(např. čištění cesty, kanálů, studní, apod.). Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a hasičské zbrojnice. Pomocí finanční dotace z obce si pořídili zánovní dopravní devítimístný automobil. Pro naši zásahovou jednotku zakoupila obec plně vybavený zdravotnický batoh, nové radiostanice a zásahové hadice. Jednotka absolvovala dvě námětová cvičení, v dubnu v Sedlnicích a v červenci v Hukovicích.
Do hasičských soutěží bylo v letošním roce zapojeno jen družstvo mužů, kde získali
naši hasiči celkem 18 x umístění na stupních vítězů, z toho 9 x vystoupili na stupeň nejvyšší. Za letošní sezónu přibylo v hasičské zbrojnici 20 krásných pohárů a mnoho jiných
cen. Na okresní soutěži vybojovali 2.místo z 88 hasičských sborů v okrese. Vynikajícího
úspěchu dosáhli ve 4.ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku, když v celkovém
hodnocení vybojovali krásné 2.místo. Pěkného úspěchu dosáhl Ondřej Kahánek, který
na Mistrovství ČR v požárním sportu vybojoval v běhu na 100 m s překážkami 50.místo
ze 156 dobrovolných hasičů.
Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali končinový ples a letní večer, podíleli se na organizaci obecních dožínek. Pořádali také tři hasičské soutěže a dva zájezdy.
V současné době má SDH Závišice 140 členů (z toho 9 mladých hasičů). Právě
na získání dalších mladých hasičů a obnovení jejich činnosti se chtějí v příštím roce
hasiči zaměřit.
Hasiči věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude i nadále pokračovat, a do roku 2014 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu
v jejich domovech.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku
poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 2/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 12. 12. 2012.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2014.
Ladislav Lípový
místostarosta

Zdeněk Vajda
starosta

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2014
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2014:
voda pitná (vodné)
38,04 Kč/m3 (včetně 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2014.

Připravujeme
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na tradiční

KONČINOVÝ PLES
v pátek 28. 2. 2014 od 20.00 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů
Hudba: YPSILON
Na Vaši účast se těší hasiči
16

Sběr papíru
a plastových víček z PET lahví pokračuje
Pokračujeme ve sběru papíru pro ZŠ a MŠ Závišice. Papír, prosím, odkládejte
ke dveřím z boční strany prodejny Jednota.
Víčka pro Nikolku z Rybí sbíráme neustále v ZŠ a MŠ a v kostele v Závišicích.
Jaromíra Hajdová
9

Zpravodaj/leden 2014

Zpravodaj/leden 2014

Blahopřání jubilantům
Marie Makuchová

Drahomíra Bajerová
Oldřich Vajda

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční

ve středu 15. 1. 2014 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Děkuji všem, kteří nám pomohli při přípravě vánoční výstavky betlémů.
Těm, kteří nám betlémy zapůjčili, i těm, kteří nám pomohli výstavku zaranžovat.
Jana Janková

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

14. 1. 2014

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2014 bude probíhat na území Vaší obce Tříkrálová sbírka.
V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou
platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře
zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice
10

Základní škola
Měsíc prosinec byl na naší škole měsícem plným zážitků. Hned na začátku měsíce
jsme navštívili filmové představení v Kině Puls v Kopřivnici, které pro nás bezplatně
zajistila firma Brose. O den později za námi opět přišel dráček Hasík se svým programem o požární prevenci. V pátek 6. 12. k nám zavítal Mikuláš se svým doprovodem,
a protože máme v Závišicích jenom hodné děti, nikoho do pekla s čertem neposlal
a všechny děti obdaroval svými dárky. Po zbytek tohoto dne jsme s dětmi tvořili výrobky na vánoční jarmark.
Další dny jsme strávili především nacvičováním divadelního představení na vánoční
besídku, která se konala v úterý 17. 12.. Po tomto dni jsme se již všichni začali těšit
na Vánoce.
Tento čas čekání jsme vyplnili povídáním o vánočních zvycích a tradicích, jak těch
současných, tak i těch dávno minulých. V pátek 20. 12. pak vše vyvrcholilo společným posezením u vánočního stromečku. Děti si společně zazpívaly koledy, ochutnaly
přinesené vánoční cukroví a nakonec si rozdaly dárečky, které si vzájemně pod stromeček nadělily.
Všem lidem ze Závišic přejeme do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Kolektiv ZŠ Závišice
15
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Školní okénko

Pozvánky

Mateřská škola
Základní škola a Mateřská škola Závišice
přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy.
Nástup od 1. února 2014, popř. dle dohody.
Zájemci mohou své životopisy zasílat do čtvrtku 9. ledna 2014 na adresu:
zs.zavisice@seznam.cz.

Pes Sorbon
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Připravujeme

OBEC ZÁVIŠICE
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA

XXIV. OBECNÍ BÁL
V SOBOTU 8. ÚNORA 2014 OD 20 HODIN

V SÁLE POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ
HUDBA TNT
PESTRÝ PROGRAM
BOHATÉ OBČERSTVENÍ
SLOSOVATELNÉ VSTUPNÉ 70 Kč
PŘEDPRODEJ MÍSTENEK NA OBECNÍM ÚŘADĚ
3. a 5. ÚNORA V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH
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