Zpravodaj/září 2019

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

Z Á Ř Í

2 0 1 9 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Uzavírka silnice Závišice - Borovec
Z důvodu rekonstrukce propustku pod silnicí v km 2,125
dojde k uzavírce této silnice č. III/4822 (Závišice - Borovec):
2. 9. - 15. 9. 2019 úplná uzavírka
16. 9. - 13. 10. 2019 částečná uzavírka (provoz po volné části vozovky)
Bližší informace na úřední desce a elektronické úřední desce.

Poplatek za odpad na 2. pol. 2019 - termín splatnosti 30. 9. 2019
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2019
ve výši 240 Kč/poplatník
uhraďte nejpozději do 30. 9. 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)

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 11. 9. 2019 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu:
středa 9. 10. a čtvrtek 10. 10.
středa 16. 10. a čtvrtek 17. 10.
sběr nebezpečného odpadu: pátek 18. 10.
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Stavební akce v obci
V dnešním okénku o dění v naší obci se zaměřím na stavební akce, které jsou buď již
hotové nebo se realizují nebo teprve čekají na svou realizaci.
Co se týče akcí, které již máme za sebou, tak je to rekonstrukce komunikace
na Pasekách, kde se dělal nový asfaltový povrch po celé délce v tomto úseku v rozsahu
1200 m2. Zhotovitelem byla firma SWIETELSKY stavební s.r.o., náklady činily
922.104 Kč a hradily se výhradně z rozpočtu obce Závišice. Zároveň je tento úsek
součástí budované cyklotrasy, která má propojit město Kopřivnice s městem Nový
Jičín, vedené přes obec Závišice a obec Rybí. Tudíž nový povrch bude hojně využíván
jak občany, tak cyklisty a pěšími, protože je to i část naší naučné stezky okolo Závišic.
Na opačné straně obce Závišice se začala budovat cyklostezka, která bude končit
na hranici katastru obce Závišice. Délka této cyklostezky je cca 400 metrů. Na tento
projekt se nám podařilo obdržet dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši
95 % z uznatelných nákladů. Celkové náklady po vysoutěžení ve výběrovém řízení
jsou 3.222.334 Kč. Zhotovitel této stavby je firma V+V SAVEKO s.r.o. a celé dílo by
mělo být dokončeno do konce listopadu, a to v případě příznivého počasí. Pokračování
této cyklostezky směr Nový Jičín bude následně záležet na obci Rybí.
Další z plánovaných akcí je oprava vstupní brány nového hřbitova, která byla
v havarijním stavu. V současné době je již oprava dokončená a chybí již jen výmalba.
Náklady na opravu byly 25.000 Kč. Výhledově je v plánu i oprava márnice a zděného
oplocení.
V neposlední řadě nemůžeme opomenout i náš nový sportovní areál, kde se snažíme
stále něco dobudovávat k zlepšení sportovního vyžití a relaxace. Zde v současné době
probíhá montáž naučně volnočasového altánu, který má sloužit jak pro ZŠ Závišice
při výuce v přírodě v letním období, tak pro širokou veřejnost, kde bude moci najít
zázemí před deštěm, ale hlavně zastínění před každoročními tropickými horky.
Na tento projekt se nám podařilo obdržet dotaci od firmy innogy Gas Storage, s.r.o.
ve výši 200.000 Kč. Realizaci provádí firma Josef Tůma za cenu 195.000 Kč.
Dokončeno by mělo být během měsíce září.
Předposlední akcí, která se bude ještě letos realizovat, je rekonstrukce osvětlení
na celém hřbitově. Tuto rekonstrukci bude provádět firma Miloslav Filip s.r.o.,
za cenu 117.072 Kč, s ukončením v průběhu měsíce října.
A na závěr ještě chceme realizovat v letošním roce zpracování projektové
dokumentace bezbariérového chodníkového tělesa v lokalitě od autobusové zastávky
Závišice-Palička po autobusovou zastávku Závišice-Paseky u Bajerů (směr na Příbor).
Následně v příštím roce 2020 je plánována samotná realizace výstavby tohoto
chodníkového tělesa, ale v závislosti na finančních možnostech obce Závišice.
Samozřejmě se budeme snažit získat část finančních prostředků z dotačních titulů,
které by měly být vypsány na tyto projekty v roce 2020. Bezpečnost občanů je ale
pro nás priorita, i když se bude jednat o nemalé peníze.
Ladislav Lípový, starosta
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Blahopřání jubilantům
Anastazie Pustějovská
Jan Raška
Marta Michálková

František Lengál
Růžena Maliňáková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Vzpomínka
Dne 27. srpna 2019 uplynulo 100 let od narození
pana Ing. Oldřicha Kuběny,
autora knížky PAPRSKY SVĚTLA DO DÁVNÝCH ČASŮ
VESNIČKY ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE.
rodina Kuběnova

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
17. 9.
15. 10.

XXIX. DOŽÍNKY jsou za námi
Počasí bylo, jak má o dožínkách být. Půjčit kroj si přišlo 84 dětí a dospělých.
Že je co v průvodu obdivovat, svědčí vždy spousta návštěvníků. Ráno nachystat
koně, kočár, bryčku, vše krásně ozdobené a ještě stihnout se stylově obléci - to jsou
prostě Bajerovi. Bez vás, krojů a perfektně udělaného věnce, to by nebylo ono.
Musím podotknout, že paní starostová stihla ušít sobě a panu starostovi vlastní kroj.
Též Straňanka neměla chybu.
Díky všem vám, co jste přišli pro kroje a postarali se o to, aby se o našich dožínkách
opět zase široko daleko mluvilo. Já ještě mám práce na 3 týdny, než to všechno
sklidím.

Děkovná mše
V neděli po dožínkách jsme při mši svaté děkovali za letošní úrodu. Děti
v krojích přinášely před oltář květiny, plody polí, zahrad, dožínkový koláč a věnec
zhotovený panem Bothem.
Za krásně vyzdobený kostel a přichystané dary děkuji p. J. Šustalové s pomocnicemi.
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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.
Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
převzal pan Martin Hyvnar.
Děkuji jménem obce za jeho hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem.
Ladislav Lípový
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Školní okénko
Začátek školního roku
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se po dvou měsících opět sešli, abychom
2. září společně zahájili nový školní rok 2019/2020 v Závišicích. Po krátkém
přivítání v tělocvičně školy jsme se všichni rozešli do tříd, ve kterých se s žáky
přivítali jejich třídní učitelé. Letos na žáky čekalo překvapení v podobě nově
vymalovaných tříd a školní družiny, a také nová výzdoba chodby v 1. patře.
Do prvního ročníku letos nastoupilo celkem 8 dětí a celkově zasedlo do lavic
50 žáků.
Sladkou tečku na závěr zahájení školního roku nám opět připravil pan starosta, který
nás pozval do Pohostinství u Kremlů na velký pohár.
Přejeme všem dětem i rodičům úspěšný školní rok, trpělivost při práci a radost
z úspěchů.
První školní týden:
2. září od 8:00 do 8:30 slavnostní zahájení nového šk. roku.
Provoz šk. družiny a šk. jídelny bude zahájen od 3. 9. 2019.
V úterý 3. 9. končí vyučování ve všech ročnících v 11:30.
Od středy 4. 9. do pátku 6. 9. končí vyučování ve všech ročnících v 11:40.
Podle rozvrhu se začne vyučovat od pondělí 9. 9. 2019.
V pondělí 9. 9. 2019 bude ve všech ročnících zahájen plavecký výcvik.
Mgr. Aleš Jarolím

Placená inzerce
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