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Obecní úřad informuje
Vzpomínka
Počátkem tohoto roku zemřel pan Josef Adamec. Byl sice
občanem Štramberka, ale přesto chci o něm napsat pár slov.
Pan Adamec byl milým, upřímným člověkem.
Mimo obvyklé životní povinnosti, koníčky a rodinu, byla jeho
obrovskou zálibou historie. Především historie Štramberka a okolí, tedy i Závišic. Po mnoho let se věnoval sepisování a střádání
historických zmínek a podkladů společně s panem Lubomírem
Buskem. Nejen zde je spojení se Závišicemi. Část jeho předků žila v Závišicích.
Výše zmíněný pan Busek celá léta zásoboval Závišany čtivými a krásnými články
o Závišicích a okolí, které jsme uveřejňovali ve zpravodaji. V této práci po jeho
úmrtí pokračoval pan Josef Adamec. Poslední článek pana Adamce jsme uveřejnili
v prosincovém čísle zpravodaje roku 2015.
Také naši senioři z klubu důchodců si velmi dobře vzpomínají na poutavé přednášky o historii, či na výlet po neznámých zákoutích Štramberka, které pro ně dělal
„Pepa Adamec“.
Vzpomínejme na pana Adamce
za obec Závišice
Zdeněk Vajda

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přijali pozvání na benefiční koncert Komorního souboru
Masarykova gymnázia v Příboře Vánoční kolébání, který na závěr doby vánoční
zazněl v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích dne 8.1.2015. Radostnou událost
narození Ježíška a nalezení zatoulané ovečky nás účinkující krásně obdarovali svým
zpěvem a muzicírováním.
Výtěžek koncertu byl určen na opravu varhan a činí 8452 Kč.
Marta Najzarová
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Poplatek za odpad na rok 2016
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2015 ze 14. 12. 2015 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2016 a
230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2016,
2) jednorázově na celý rok:
460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2016.
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)

Poplatek ze psů na rok 2016
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 den, který následuje po dni, ve kterém pes dovršil stáří tří
měsíců nebo v den, kdy započalo držení psa staršího.
Platbu můžete provést nejpozději do 31. 3. 2016 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)
Vznikne-li poplatková povinnost po tomto 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.

Obecní kalendář
Stolní dvoutýdenní kalendář na rok 2016 s fotografiemi
pořízenými v Závišicích je v prodeji za 30 Kč na obecním
úřadě a v prodejně Jednota.
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Pytlový sběr plastů
Od nového roku jsme zvýšili možnosti pro třídění plastů
z domácností. Jedná se o doplňující systém pytlového sběru plastového odpadu. Do systému se mohou spoluobčané zdarma zapojit
ze všech trvale obydlených domů, kdy obdrží žluté plastové pytle
určené k tomuto sběru v počtu jeden kus na měsíc. Pokud vytřídíte
plastů více, je to jen dobře a klidně použijte pytlů více. My naopak
registrujeme vydané množství pytlů a následně jejich odebrání
od jednotlivých rodinných domů. Takže víme, kdo již pytle vyčerpal a může si vyzvednout další.
Systém chceme vyzkoušet nejdříve v prvním pololetí tohoto roku
a pokud se osvědčí, budeme v tomto pokračovat dále. Sběr bude
prováděn poslední čtvrtek v měsíci a o jeho konání jsou zapojení
občané informování pomocí SMS. Ke dni prvního svozu si občané
vyzvedli pytle do 120 domů a 41 z nich již v první den svozu nachystalo naplněné
pytle. Je to hezký začátek, jen musíme doladit některé maličkosti.
1) pokud se do systému chcete zapojit, vyzvedněte si žluté pytle na ObÚ Závišice
2) k odběru dávejte pytle plné a zavázané
3) pytle dávejte na viditelné místo k cestě či k ulici (jako popelnici)
4) především PET láhve co nejvíce zmačkejte, ať nesbíráme „vzduch“
5) žluté pytle obdržíte zdarma a jsou určeny jen na separaci plastového odpadu
Věříme, že tímto doplňkovým sběrem se nám podaří vytřídit ještě větší množství
plastů než doposud.
Děkuji všem uvědomělým občanům, kteří odpad třídí.
Zdeněk Vajda, starosta

Placená inzerce
Dovolujeme si pozvat příznivce karetní hry na
3. ROČNÍK ZÁVIŠICKÉHO VOLA
Kdy:
13. 2. 2016
Kde:
Bowling Závišice
Prezentace:
do 13.30 hod.
Zahájení hry: ve 14.00 hod.
Startovné:
100 Kč na osobu
Přihlášky do 10. 2. 2016 na bowlingu
nebo na tel. 736 245 795
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Blahopřání jubilantům
Anežka Lošáková
Bohumil Velčovský
Věra Horáková
Marie Valová

Vlastimil Sváček
Vlasta Hyvnarová
Jiří Michálek

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 3. 2. 2016 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

23. 2.
22. 3.
V týdnu 1. 2.— 5. 2. 2016
v ordinaci ve Štramberku dovolená.
Zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě.

Počet občanů Závišic - statistika roku 2015
muži

ženy

celkem

517

479

996

- se narodili

6

8

14

- zemřeli

1

-

1

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

13

21

34

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

10

15

25

525

493

1.018

k 31. 12. 2014
v průběhu roku 2015

k 31. 12. 2015
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Pozvánky

Předprodej místenek 20.2.2016 od 10.00-12.00 v restauraci
nebo na tel.: 724 155 121
Srdečně Vás zvou myslivci
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Pozvánky

Místní organizace Českého rybářského svazu PŘÍBOR
zve rybáře a ostatní širokou veřejnost, na tradiční

„8. Rybářský večer s hudbou a tancem,“
který se koná v pátek 26. února 2016 v Závišicích.
 K tanci a poslechu hraje oblíbená hudba „METEOR“ pod vedením pana Grepla.
Začátek je stanoven na 19,00 hod.
Pro účastníky je připraveno občerstvení a losování o ceny a ryby.
Zvláštní losování proběhne o divočáka.
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

Zbylé vstupenky v hodnotě 100 Kč bez večeře, budou prodávány před zahájením akce.
Z důvodu stanovení počtu jídel, Vás žádáme o včasné zajištění vstupenek nejpozději do 22. 2. 2016.
Těšíme se na setkání s Vámi.
výbor MO ČRS PŘÍBOR

TJ Závišice z.s.
pořádá

ZÁVIŠICKÉ BRUSLENÍ
na Zimním stadionu v Kopřivnici

v sobotu 13.2.2016 od 16:15 hod. do 17:15 hod.
Vstupné 30 Kč/osobu

Doprava vlastní

a ihned po bruslení od 17:30 hodin

derby utkání II. MHL v ledním hokeji
HÁJOV - ZÁVIŠICE
Přijďte si zabruslit a povzbudit naše borce
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Plán akcí v obci Závišice na rok 2016
Termíny akcí mohou být změněny nebo akce zrušeny (např. z důvodu nepříznivého
počasí).
ÚNOR
3.2.
5.2.
20.2.
26.2.
-----------------

Schůzka (Klub důchodců)
Končinový ples (Hasiči)
Myslivecký bál
Rybářský bál
Jarní chalupa (Skauti)
Retrobál (Skauti)

BŘEZEN
9.3.
Schůzka (Klub důchodců)
19.3.
Divadelní soubor Pasáž-hra J. Cimrmana České nebe (KDU-ČSL)
24.-25.3. Velikonoční kuřátko (Skauti)
26.3.
Volejbalový turnaj smíšených družstev (TJ)
DUBEN
6.4.
Schůzka (Klub důchodců)
23.4.
Ivančena (Skauti)
----------- Slet čarodějnic a stavění máje (Obec)
----------- Den Země (Obec-komise životního prostředí, Skauti)
----------- Den Země (Skauti)
----------- Jízda osením
KVĚTEN
----------- Oslavy sv. Floriána (Hasiči)
11.5.
Schůzka (Klub důchodců)
15.5.
Svatodušní škvařenice a přátelské fotbalové utkání (KDU-ČSL)
21.5.
Závišický pedál (TJ)
28.5.
Novojičínská liga v požárním útoku (Hasiči)
--------- Závod Světlušek a Vlčat (Skauti)
ČERVEN
10.6.
Noc kostelů (Farnost)
11.6.
Kremlfest
--------- Den dětí (Obec-kulturní komise)
--------- Vaječina (Klub důchodců)
--------- Závišický pohár Judo (TJ)
--------- Pašeráci (Skauti)
--------- Závěrečná oddílovka (Skauti)
--------- Zájezd (Obec)
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ČERVENEC
2.7.
Turnaj v malé kopané (TJ)
5.7.
Cyrilometodějská pouť
5.7.
Pouťová zábava (Obec)
16.7.
Soutěž žáků a noční soutěž o pohár obce v požárním útoku (Hasiči)
--------- Letní večer (Myslivci)
--------- Skautský tábor
SRPEN
14.8.
20.8.

Pouť u kapličky na Pasekách (KDU-ČSL)
XXVI. Obecní dožínky (Obec+Hasiči+KDU-ČSL,Včelaři)

ZÁŘÍ
10.9.
-----------------

Malá kopaná - utkání pravý-levý (TJ)
Branný závod (Obec, Skauti, Myslivci)
81. výročí posvěcení kostela (Farnost)

ŘÍJEN
5.10.
8.10.
9.10.
-------------------------

Schůzka (Klub důchodců)
Závišický železný hasič (Hasiči)
Dušičková pouť na sv. Hostýn (KDU-ČSL)
Drakiáda (Obec-kulturní komise+komise životního prostředí)
Divadelní představení – soubor Divadlo pod věží Štramberk (KDU-ČSL)
Lampionový průvod (Obec)

LISTOPAD
11.11.
Martinský krmáš (Klub důchodců)

PROSINEC
3.12.
Mikulášský turnaj ve volejbalu (TJ)
4.12.
Mikulášská pohádka s nadílkou (KDU-ČSL)
--------- Po vsi chodí Mikuláš (Obec – kulturní komise)
--------- Příjezd Mikuláše (Škola, Obec)
7.12.
Schůzka (Klub důchodců)
25.12.
Štěpánská zábava (Pohostinství U Kremlů, Obec)
30.12.
Nohejbalový turnaj (TJ)
--------- Vánoční koncert (Obec)
--------- Vánoční jarmark, Živý betlém (Obec, Skauti)
--------- Vánoční besídka a jarmark (Škola)
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Milí rodiče, zveme Vás a Vašeho předškoláčka na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017,

který se koná dne 10. února 2016
od 15,00 – 17,00 hodin v budově místní školy.
S sebou vezměte: - občanský průkaz
- rodný list dítěte
- možnost předem vyplněných formulářů (u p. učitelky v MŠ nebo na
webových stránkách školy)
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Tříkrálová sbírka 2016
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Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 2/2016 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 2. 2016, 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
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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