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Obecní úřad informuje
Zastupitelstvo obce Závišice
Od 1. 1. 2019 došlo ke změně ve složení Zastupitelstva obce Závišice.
Za pana Aleše Kuběnu, který rezignoval na svůj mandát,
nastoupil zvolený náhradník z kandidátní listiny téže volební strany (KDU-ČSL)
pan Václav Najzar, který se zároveň stal předsedou Komise životního prostředí.

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Závišic

Veřejné projednání
návrhu Změny č. 2 Územního plánu Závišic

proběhne v pondělí 11. února 2019 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115

Počet občanů Závišic - statistika roku 2018
muži

ženy

celkem

545

501

1.046

- se narodili

8

6

14

- zemřeli

2

3

5

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

6

13

19

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

8

4

12

549

513

1.062

k 31. 12. 2017
v průběhu roku 2018

k 31. 12. 2018
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Vítání občánků
V neděli 16. prosince 2018 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic:
Antonín Čabla
Anežka Geryková
Matěj Banar

Vilém Sobovič
Markéta Kelnarová
Teodor Pala

Bezplatné dárcovství krve
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Jsme potěšeni, že Český červený kříž vyznamenal i občana Závišic.
Zlatý kříž 1. třídy za 160 bezpříspěvkových odběrů
převzal pan Lukáš Kudlička.
Děkuji jménem obce za jeho hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem.
Ladislav Lípový

Jízdní řády
Na webových stránkách Moravskoslezského kraje:
https://www.msk.cz/cz/doprava/jizdni-rady--vyhledani-spojeni-40469/
naleznete informace o jízních řádech, vyhledání spojení. Také zde můžete
napsat připomínky k jízdním řádům.

Zážitek
Vraceli jsme se z „Živého betléma“. Letos opět nás skauti oslovili, že je ten jejich
betlémský příběh s koňmi krásnější. Byla to velká odpovědnost, protože jsme museli
jako třetího koně vzít hříbě. Vypadá sice jako dospělé, ale je to tříleté hříbě. A my všem
děkujeme, protože Závišané jsou skvělé publikum a mladý koník to zvládl a teď má
s lidmi dobrou zkušenost. Jít s koňmi na akci to není nastartovat a vyjet. Je za tím
spousta dlouhodobého výcviku. A den před akcí se musí koně projet, aby byly klidné.
V den akce je třeba načistit a osedlat. A jak se tak vracíme po Pasekách ve tmě domů,
dcera u cesty uviděla vystrašené štěně. Chytila ho a začalo pátrání. Obvolali jsme
sousedy a nikomu nechybělo. A co teď? Představili jsme si studený karanténní kotec
psího útulku. Nebo naše dva trhače. To né! Napadla nás jedna skvělá rodina, která má
hodně dětí a pejsků. Jaká byla naše radost, když se štěněte ujali. A ještě řekli, že to je
krásný dáreček pod stromeček. Jsme šťastní, že jsou ještě mezi námi lidé, kteří mají
velké srdce.
L. Bajerová
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Blahopřání jubilantům
Anna Michálková
Antonín David
Věra Horáková
Marie Valová
Anna Hyvnarová
Josef Kuběna

Ivan Mizerák
Vlasta Hyvnarová
Jana Hývnarová
Anastasie Poláchová
Milan Mikuš

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se koná
ve středu 13. 2. 2019 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

12. 2.
12. 3.
Sběr víček pro Elišku
Sběr víček nadále pokračuje. Maminka Elišky Němcové všem děkuje
FACEBOOK SKUPINA: VÍČKA PRO ELINKU
EMAIL: ZUZANA.NEMCOVA1@CENTRUM.CZ

Český den proti rakovině
LPR PRAHA a organizátoři sbírky sdělují, že v r. 2018 se sesbíralo 19,67 mil. Kč.
Kde všude budou peníze použity, naleznete na www.lpr.cz nebo www.cdpr.cz.
Připomínám, že za 184 ks prodaných kytiček v Závišicích bylo zasláno 8.230 Kč,
což je v průměru 44,73 Kč za 1 ks. Ještě jednou díky.
Hajdová Jaromíra
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Tříkrálová sbírka 2018
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Tříkrálová sbírka 2019

5

Zpravodaj/únor 2019

Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
S mateřskou školou vás vítáme v novém roce. Za celou mateřskou školu Vám
přejeme hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví. Doufáme, že se tento rok vydaří,
aspoň podobně jako rok předchozí.
Po prázdninách na děti čekaly nové hračky, které dostaly pod stromeček na Vánoční
besídce MŠ. Děti si nové hračky moc užívají. A tímto bychom chtěli moc poděkovat
rodičům za finanční příspěvek, za který pak mohly být dárky zakoupeny.
Abychom udělali radost i my, tak jsme si s dětmi udělali výlet ke krmelci, kde děti
zvířátkům daly tvrdé pečivo, jablka, mrkve, zrní a seno. Děti byly nadšené, že mohou
dát do krmelce zvířátkům jídlo.

V tomto měsíci jsme také začali navštěvovat ZIMNÍ STADION, kde s dětmi chodíme
na BRUSLENÍ. Letošní bruslení navštěvuje 34 dětí. Momentálně máme za sebou
3. lekci bruslení. V lednu nás ještě navštíví DIVADELKO LEONKA s pohádkou
„JAK VÍLA HLEDALA VLOČKU“.
Koncem ledna nás v MŠ trápila vysoká nemocnost dětí, proto bychom rodičům chtěli
popřát pevné nervy a dětem brzké uzdravení.
V měsíci Únoru nás čeká, když to vezmeme popořadě:
6. 2. 2019 16:00 Přednáška pro rodiče „ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ“ (Srdečně Vás
všechny zveme.)
• 7. 2. 2019 Environmentální výchova „KARNEVAL SE ZVÍŘÁTKY“
• 18. 2. – 22. 2. 2019 Lyžařský výcvik v Palkovicích „ÚSMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“
• Pokračování v bruslení

•

PELIKÁNOVÁ KAROLÍNA
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Těšíme se na setkání s Vámi.
výbor MO ČRS PŘÍBOR

Zbylé vstupenky v hodnotě 100 Kč bez večeře, budou prodávány před zahájením akce.
Z důvodu stanovení počtu jídel, Vás žádáme o včasné zakoupení vstupenek, nejpozději do neděle 10. 2. 2019.

Předprodej místenkových vstupenek : v ceně 200 Kč včetně chutné večeře a v ceně 100 Kč bez večeře, bude zajišťován u
pana Řiháka Vladimíra – Závišice
- telefon 736 632 526
ing. Forišky Emila - Příbor
- telefon 604 674 922

Pro účastníky je připraveno občerstvení a losování o ceny a ryby.
Zvláštní losování proběhne o jeden kus zvěřiny.

 K tanci a poslechu hraje oblíbená hudba REMIX pod vedením pana Petra Kuchaře z Hájova.

Začátek je stanoven na 19,00 hod.

který se koná v pátek 22.února 2019 v restauraci U Kremlů v Závišicích.

„11. Rybářský večer s hudbou a tancem,“

zve rybáře a ostatní širokou veřejnost, na tradiční

Místní organizace Českého rybářského svazu PŘÍBOR
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Pozvánky
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZÁVIŠICE

Vás zve na

tradiční

KONČINOVÝ

PLES
V sobotu 2.3.2019 od 20 hodin
v sále Pohostinství U Kremlů

Hudba: YPSILON
Vstupné: 100,- Kč
Tombola a občerstvení
zajištěno

Na Vaši účast
se těší Hasiči
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TJ Závišice
Hokejisté bojují ve 3. MHLN v Kopřivnici
Hokejisté TJ Závišice se po nevydařené minulé sezóně zlepšili a úspěšně bojují
ve 3. hokejové lize neregistrovaných v Kopřivnici. Po patnácti odehraných utkáních jsou
v tabulce s šestnácti body na 8 místě. Body si připsali za vítězství s Highlanders
Frenštát p.R., s Fešáky z Trnávky, s Tatrováky, Independent Kopřivnice a Starými psy
z Bystrého. Nebýt několika dalších těsných porážek o jediný gól, mohlo být postavení
v tabulce ještě mnohem lepší. Mezi opory týmu patří posila pro letošní sezónu Libor
Polášek s 37 body v kanadském bodování a 23 góly, Lukáš Kudlička s 26 body a 8 góly
a Martin Lichnovský s 25 body a 14 góly. Nestorem týmu je nejstarší hráč všech
hokejových lig v Kopřivnici Drahomír Lošák.
Do dalších zápasů přejeme týmu hodně gólů v soupeřově síti ( i když o to v těchto
soutěžích ani tak moc nejde). Šanci povzbudit naše hokejisty budete mít třeba v zápase
s Bartošovicemi v neděli 24.2.2019 od 12:00 hodin, těsně před oblíbeným Závišickým
bruslením na Kopřivnickém Zimním stadionu.
Milan Gilar
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TJ Závišice
TJ Závišice zve všechny zájemce
na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici
neděle 24. 2. 2019
od 13:30 - 14:30 hod.
Vstupné 30 Kč, doprava vlastní

Placená inzerce

Koupím veškeré náhradní díly na vozy Škoda Felicia,Spartak,Octavia,1000MB,
100,110,105,120,130..... dále na motocykly Jawa a ČZ. Koupím také kompletní
i nekompletní vozy a motocykly.
Dále koupím veškerou literaturu,přípravky a různé montážní pomůcky,dobové
doplňky atd....
Děkuji za nabídky.
Jan Vojkůvka,Rybí
tel: 720 417 305
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