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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. 

Poplatek za odpad na rok 2019 - !!! POZOR ZMĚNA SAZBY!!! 

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 9 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Při platbě přes účet prosíme o úhradu ve správné výši 
(tj. sazba x počet poplatníků) 

Poplatek ze psů na rok 2019 

Sazba: 80 Kč za prvního psa,  
             120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele. 
Splatnost: nejpozději do 31. 3. 2019 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. 

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2018 z 12. 12. 2018 byla stanovena 
sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 480 Kč/poplatník/rok. 
Poplatek je splatný: 
1) ve dvou stejných splátkách: 240 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2019 a 
                                                  240 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2019, 
2) jednorázově na celý rok:      480 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2019. 
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) 

Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách. 

Každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách probíhá i svoz plastů ve žlutých 
pytlích od domů. O zařazení do systému můžete požádat na obecním úřadě. 
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Vzpomínka na pana Hyvnara 

Koncem minulého roku zemřel místní rodák Jan Hyvnar, jehož celý život byl 
bytostně spjat se Závišicemi, dovolte mi proto krátké zamyšlení nad jeho pestrým 
životem. Narodil se v roce 1925 a pamatoval přelomové události, kterými prošla naše 
vesnice za první republiky. Jeho otec, stejně jako jeho děd zastávali v obci funkci 
starosty a oba přispěli nebývalou měrou k rozvoji Závišic. Byla to zejména 
elektrifikace a také zavedení vodovodu z Hůrky, což mnohým usedlostem usnadnilo 
každodenní práci. Jan si pamatoval, jak se stavěl kostel v roce 1935 – jeden                        
z nejmladších kostelů v okolí, ušetřil věřícím hodně času stráveného cestou na mše 
do Štramberku. 
Přelomové události v roce 1948 přiměly jeho bratra Václava strávit zbytek života              
v exilu a tak se bývalý režim mstil na Janovi – nejdříve to byla služba u „pétépáků“      
v padesátých letech a následně roční vězení v letech 1964/1965. Jan byl horká hlava 
a když byl o něčem přesvědčen, neváhal hájit svoji pravdu. Roční pobyt v USA  
koncem let šedesátých mu umožnil dívat se na věci z jiného úhlu a přispěl k ještě 
větší radikalizaci jeho názorů. Výsledkem byla perzekuce ze strany                            
režimu – odebráním pasu počínaje a konče umístěním na pozici č. 2  v seznamu 
režimu nebezpečných osob celého novojičínského okresu v rámci akce Norbert.              
Na statku č.p. 56 se scházela vybraná společnost – Jan se přátelil s mnohými 
disidenty a tzv. nepřáteli socialistického zřízení. Když se konala někde demonstrace, 
Jan na ni nemohl chybět. V listopadu 1989 jsem jej osobně zažil coby řečníka                    
na demonstraci v Ostravě před divadlem Jiřího Myrona. V následném roce 1990 byl 
jedním z hlavních iniciátorů, který se zasloužil o to, že obec Závišice je do dnešního 
dne samostatnou obcí.  
Jednou z největších radostí, která jej v životě potkala, bylo to, že se mohl vrátit začít 
obdělávat svoje pole a hospodařit na svém. Pustil se do toho s plnou vervou ve svých 
65-ti letech a tak umožnil, že oba jeho vnuci mohou pokračovat v díle, které díky 
němu navazuje na tradici předků – písemné záznamy potvrzují stáří statku více                  
než 400 let.  
Jakožto věřící člověk vždy zdůrazňoval: „Stáří je otázkou psychiky“ a rád vzpomínal 
na to, jak pomáhal politickým vězňům v padesátých letech. Pravdou je, že vysokého 
věku se dožil ve velmi dobré kondici a ještě před několika lety jsme jej mohli potkat 
za volantem červené Felicie. Těžko říci, co řídí teď tam nahoře, ale dost bych se 
divil, kdyby jim tam do toho „nekecal“. Jak říkal, vždy je něco, co se může vylepšit. 
 
Pavel Koláček 
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Blahopřání jubilantům  

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Drahomíra Bajerová 
Josef Tůma 

Eliška Sochová 
Oldřich Vajda 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
15. 1. 
12. 2. 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 16. 1. 2019 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě vánoční výstavky, kterou pořádal 
Klub důchodců s MŠ a ZŠ Závišice. 
Také chci poděkovat panu R. Zemanovi za zapůjčení krásných starobylých betlémů. 
                                                                           Děkuji 
                                                                                           Jana Janková 

Tříkrálová sbírka 2019 

Vážení občané, 
ve dnech 1. až 14.ledna 2019  bude probíhat ve Vaší obci 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 
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Pozvánky 
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Bc. Bohdana Jarolímová 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

Školní okénko 

V měsíci prosinci jsme zažili spoustu zábavy a radostí, na které jsme se 
s dětmi celý rok těšili. Hned ze startu měsíce jsme s dětmi přivítali Mikuláše, 
čerta a anděla, kteří nám donesli nadílku. S dětmi jsme vyrobili adventní 

věnce a začali jsme se těšit na Ježíška.  
Děti ze školky nachystaly výtvory na vánoční jarmark a také jsme se zapojily             
do charitativní akce s názvem „Ježíškovy vnoučata“, kdy děti lidem malují obrázky  
a plní různá přání opuštěným seniorům. 
13. prosince děti ze Soviček navštívily Novojičínské muzeum, kde si pro nás 
přichystali vánoční program s názvem “Vánoce ve městě“. Děti si zde mohly 
poslechnout vyprávění o tom, jak kdysi takové Vánoce vypadaly, vidět jaké hračky  
se dostávaly. Muzeum pro děti nachystalo zdobení perníčků, zdobení papírových 
stromečků, vyřezávání švrdlaček a nakonec i pohoštění, kde děti pomáhaly tlouct 
máslo. Také pomáhali péct cukroví a nakonec mohli ze všeho ochutnat. 
S některými předškoláky jsme také přivítali malé občánky v obci. Na tuto akci 
pravidelně připravuje kroje paní Hajdová a za to jí patří velký dík.  
Pro naše menší děti, Vrabečky, přijela paní Bakalová. Ta si pro Vrabečky nachystala 
vzdělávací program s názvem “Cesta do Betléma“.  
V posledním týdnu máme velice nabitý program. V úterý proběhlo vánoční pečení    
na besídku a ve čtvrtek jsme s dětmi oslavili Vánoce se vším, co k nim patří. 
V pátek 21. prosince nás čekala poslední akce roku a tou byla besídka. S dětmi jsme 
si připravili moc pěkný, příjemný program s překvapením. Děti se moc těšily, 
protože po besídce se už jen třikrát vyspaly a přišel za nimi Ježíšek. 
Chtěli bychom touto cestou za všechny děti a pracovníky mateřské školy ze srdce 
popřát všem občanům hromadu štěstí a zdraví do nového roku.  
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Hasiči hodnotili uplynutlý rok 

V sobotu 15.12.2018 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 2018 byli hasiči povoláni ke 4 výjezdům.           
Ve 3 případech se jednalo o technickou pomoc ( odstranění spadlého stromu             
na cestu ) a v 1 případě to byl  požár přístavku stolárny v obci. Během roku se svou 
technikou vyjížděli k pomoci občanům v obci ( např. čištění kanálů, studní, čerpání 
vody ze sklepa apod. ). Mnoho času věnovali údržbě požární techniky a hasičské 
zbrojnice. 
Pro naši zásahovou jednotku zakoupila obec nové hadice, proudnice, rozdělovač, 
boty, rukavice, oblek na likvidaci bodavého hmyzu apod. 
Na našem již 34 let starém požárním vozidle byla provedena oprava brzd. Hasiči 
absolvovali námětové cvičení v Hukovicích.     
 

Kulturní činnost hasičů byla tradičně velmi bohatá. Jako každoročně pořádali 
končinový ples a podíleli se na organizaci obecních dožínek. Pořádali také tři 
hasičské soutěže. Na červenec příštího roku chystají oslavy 125 let od založení SDH 
v Závišicích.   
 

V současné době má SDH Závišice 159 členů (z toho 24 mladých hasičů). Hasiči 
věří, že jejich velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem bude i nadále pokračovat,  
a do roku 2019 přejí svým spoluobčanům hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu 
v jejich domovech. 
                 Ing. Josef Kuběna 
                                     starosta SDH Závišice 

Sbor dobrovolných hasičů Závišice 
připravuje 

tradiční končinový ples na 2. 3. 2019. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2019: 

 voda pitná (vodné)                45,06 Kč/m3  (včetně 15 % DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2019. 

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2019 
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Placená inzerce 
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje 

Závišičtí benjamínci zakončili sezonu s medailemi 

Poslední akce v judistickém kalendáři byl     
pro benjamínky Čoko turnaj ve Frýdku 
Místku. V sobotu 8. prosince se zde sjeli 
nejmenší judisté z celého kraje bojovat 
v adventním čase o medaile. Osmička 
závišických nadějí si pod vedením trenéra 
Václava Jaška nevedla vůbec špatně. 
Absolutorium zaslouží Štěpán Michálek                    
a Matěj Olajoš, kteří bez zaváhání porazili 
všechny své soupeře a získali zlaté medaile. 
Druhá místa osadili a stříbrné medaile si 
odváželi Jan Hajník a František Bajer, když 
oba pouze jedinkrát okusili hořkost porážky. 

Ze zisku bronzových medailí se pak radovali Ela Petrášová, Alexandr Londin, 
Prokop Kudělka a Ladislav Bajer. Jako třešničku na dortu si potom závišičtí judisté 
odvezli z Frýdku Místku pohár za třetí místo v soutěži družstev! 

Libor Kahánek 

 TJ Závišice zve všechny zájemce 
 na „Závišické bruslení“  

 na Zimním stadionu v Kopřivnici 
 

   neděle 27. 1. 2019      od 16:45 - 17:45 hod. 
 

   Vstupné 30 Kč, doprava vlastní 

Pozvánka TJ Závišice 


