Zpravodaj/březen 2019

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

B Ř E Z E N

2 0 1 9 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 6. 3. 2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: rozpočet obce Závišice na rok 2019.
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.

Poplatek za odpad na rok 2019
Sazba: 480 Kč/poplatník/rok
Splatnost:
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
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 poplatníků (např. 12400003)
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 jednoho psa, 120 Kč za 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.
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.

1

Zpravodaj/březen 2019

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu:
středa 17. 4. a čtvrtek 18. 4.
středa 24. 4. a čtvrtek 25. 4.
sběr nebezpečného odpadu: 12. 4.

Změny autobusových jízdních řádů
Upozorňujeme na změny v jízdních řádech autobusů
s platností od neděle 3. 3. 2019, které vyplynuly z připomínek cestujících.
Jízdní řády naleznete na: http://www.portal.idos.cz

Velké poděkování
V dešti a někteří zase v mrazu chodili opět Tříkrálovou
sbírku. Obdivuji všechny dospělé a děti, kteří obětovali
pohodlí a svůj volný čas. A děkujeme všem, kteří jste
otevřeli dveře svých domovů a přispěli na dobrou věc.
L. Bajerová

Blahopřání jubilantům
Božena Hyvnarová
Květuše Quardová

Josef Pustějovský

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se bude konat ve středu 13. 3. 2019 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

12. 3.
9. 4.
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Pozvánka
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Venku se pomalu začíná probouzet jaro a my bychom se chtěli ohlédnout
za měsícem únorem v naší mateřské škole. Letos nás hodně potrápila protivná
chřipka, ale věříme, že to už máme za sebou a s přibývajícími slunečními
paprsky vyženeme všechny nemoci ze školky pryč. Snažíme se být fit, a proto
sportujeme, využíváme naplno tělocvičnu a začínáme se také více pohybovat po našem
krásném novém hřišti. Každý pátek jezdíme bruslit na zimní stadion do Kopřivnice
a začali jsme také se saunováním. Některé děti ze školky společně s pvňáčky
absolvovaly lyžařský kurz v Palkovicích s lyžařskou školou Usměvavé lyžování,
počasí nám vydrželo tak tak, ale děti si to náramně užily. Na konci se také trochu
závodilo a následovalo také vyhlášení nejlepších lyžařů sezóny.
Připravili jsme také pro rodiče besedu o zdravých svačinkách s Mgr. Štěpánkou
Vontrobovou, na které se dozvěděli o tom, co dětem nachystat na svačinku, vhodné
variace svačin a také to, zda je svačina důležitá, či nikoliv.
Momentálně se připravujeme na organizaci Maškarního bálu pro všechny děti
ze Závišic, který se koná 16. března.
S dětmi ve školce se budeme opět vydávat na výpravy do přírody, kde budeme
pozorovat, jak se nám mění v tomto ročním období a budeme nejen pozorovat, ale také
všemi smysly vnímat přicházející jaro.
Bohdana Jarolímová
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Školní družina v projektu „Srdce s láskou darované“
V prosinci se školní družina zúčastnila projektu „Srdce s láskou darované“. Cílem
soutěže je podpora tradičních hodnot, podpora týmové práce, rozvoj tvůrčích
dovedností dětí a radost z vlastnoručně vytvořených výrobků
i z darování. Úkolem bylo vytvořit srdce (jedno nebo více)
z papíru, ze dřeva… Záleželo na fantazii. Školní družina se
rozhodla napéct psí pamlsky ve tvaru srdce pro opuštěné pejsky
ve Vlčovicích. 4. prosince je děti a paní vychovatelky jely předat
pejskům. Z této akce vzniklo krátké video a fotky, které nás
reprezentují v soutěži. Náš projekt jsme nazvaly „Láska prochází
žaludkem“ a najdete ho na stránkách www.srdceslaskou.cz,
kde ještě stále můžete hlasovat (až do 15.3.) a podpořit nás tím
v soutěži.
Žaneta Jadrníčková, Štěpánka Davidová – vychovatelky ŠD
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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.
Zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů
převzala paní Markéta Tománková.
Děkuji jménem obce za její hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem.
Ladislav Lípový

Zprávy od judistů
Judisté hodnotili sezonu 2018
První únorový pátek se sešli závišičtí judisté na Bowlingu, aby zhodnotili a oslavili
úspěšnou uplynulou sezonu. Byla
přednesena zpráva o činnosti v roce 2018
a vytýčeny cíle pro letošní rok. Pozvaní
hosté, starosta p. Lípový a předseda TJ
p. Lux, předali ceny pro nejlepší judisty.
Následoval bowlingový turnaj a v příjemné
atmosféře se pak debatovalo o zážitcích
na tatami i mimo něj. Závišičtí judisté se
mohou z loňské sezony radovat ze tří titulů
vicemistrů České republiky, ze čtyř titulů krajských šampionů a z bezpočtu medailí
a pohárů z různých turnajů u nás i ze zahraničí! Nejlepším judistou byl vyhlášen člen
české reprezentace junior Radek Rýpar!

Rýpar i Hanzelka brali shodně bronz
V sobotu 9. února bojovali závišičtí judisté na dvou frontách na opačných stranách
naší republiky. Radek Rýpar na Českém poháru v Praze a Filip Hanzelka v Olomouci
na turnaji Olympijských nadějí. Radek Rýpar měl ve své váze do 60 kg hned na úvod
těžký los, když v prvním utkání nastoupil proti výbornému slovenskému
reprezentantovi Daliboru Jurčovi z Dukly Banská Bystrica. Nakonec bylo ale
obávané entrée vítězné. Skvěle dotažená uči mata znamenala důležitý postup
do dalšího kola. Tady se střetl s Tomášem Kalafusem z Ústí nad Labem. Neustále
stupňovaný tlak závišického borce se podepsal třemi tresty za pasivitu, což
znamenalo opět vítězství na ippon. V dalším zápase s libereckým Drahoňovským
zůstal Rýpar na vítězné vlně, a po chvatu sode curi komi goši se propracoval až
k boji o finále. V tomto zápase s hranickým Tomášem Beranem už sice Radek Rýpar
prohrál, ale i tak si po zásluze z tohoto prestižního turnaje odváží cenný bronz.
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Filip Hanzelka si na svém prvním letošním turnaji potřeboval otestovat, jak je na tom
s formou na tuto sezonu. Do kolotoče závodů vstoupil hned na ostro do silně
obsazeného dorosteneckého turnaje v Olomouci.
V úvodním zápase s Janem Ježkem z Nového Bydžova
zaútočil nejprve chvatem uširo ukemi a pak po výborné
práci na zemi nasadil držení sankaku, které mu přineslo
vítězství na ippon. Ve druhém zápase s plzeňským
Matějem Mecem strávil závišický judista na tatami
pouhých sedm sekund, když hned první nástup na sode
curi comi goši dokázal přeměnit na ippon. V následném
zápase proti Slováku Eriku Kazankovi opět Hanzelka
prokázal, že tvrdá zimní příprava přináší své ovoce.
Po nožní technice ouči gari, předvedl ukázkovou práci
na zemi a po dobře nasazené páce sec musel Kazanek vzdát. Následné utkání o finále
pak bylo z kategorie smolných. Dlouho vyvíjený tlak na Tomáše Janečka z Bruntálu
stále nepřinášel bodovanou akci. Až nevinně vyhlížející Janečkův kontr byl ohodnocen
na wazari a ten si získaný náskok zkušeně pohlídal až do závěrečného gongu. Na závěr
si ale závišický judista spravil náladu, když v posledním zápase s přehledem porazil
s plzeňského Le Duc Thanga a v Olomouci si mohl vystoupat na stupně vítězů
pro bronzovou medaili.

Radek Rýpar bronzový v Dánsku
V neděli 17. února se Radek Rýpar zúčastnil s českou
reprezentací populárního turnaje v dánském Vejle.
V náročných zápasech, kdy konkurenci tvořili borci
z celé Evropy i z kolébky juda Japonska, se závišický
judista neztratil. Přes kvalitní soupeře se dokázal probít
až do finálových bloků, kde obsadil skvělé třetí místo!
Bohužel, kromě bronzové medaile si z této severské
země odvezl i zlomenou ruku, která jej teď vyřadí
na čtyři týdny z přípravy před republikovým
šampionátem.
Úvodní turnaj sezony mají za sebou také
závišičtí benjamínci. V posledním lednovém
víkendu bojovali na Čoko turnaji přípravek
ve
Frýdku
Místku.
Zlatou
medaili
za bezchybný výkon si odvezl Prokop
Kudělka. Stříbrný kov brala Markéta Čapková
a Kristián Horák a z bronzu se pak radovali
Klára Brusová, Veronika Čapková, Anastázie
Kudělková a Ladislav Bajer.
Libor Kahánek
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Pozvánka do Kopřivnice

Začátek letního času
V neděli 31. března 2019 se přechází na letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
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