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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2020 - !!! POZOR ZMĚNA SAZBY!!!
Sazba: 500 Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2020 a
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2020,
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 h.
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 2020
Sazba: 80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Splatnost: 31. 3. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 h.
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).

Tašky na tříděný odpad
Na obecním úřadě jsou zdarma k dispozici
tašky na tříděný odpad
(1 sada/dům obývaný občany s trvalým pobytem).
Pokud máte zájem, přijďte si je vyzvednout
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
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Sběr použitých jedlých olejů a tuků
Při vaření v domácnostech vzniká velké množství použitého jedlého oleje.
Je velmi důležité jej šetrně zlikvidovat, aby se nedostal do odpadních vod.
Jak mohou občané naší obce ekologicky likvidovat
použitý olej z domácností?
Od 1. 1. 2020 obec zajišťuje sběr použitých jedlých olejů a tuků.
1. nalijte zchladlý použitý potravinářský olej do PET láhve
2. naplněnou a uzavřenou PET láhev odevzdejte do E-domku za obecním úřadem
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
Neodevzdávejte
technické oleje (převodové, motorové…), maziva a jiné kapaliny.

Počet občanů Závišic - statistika roku 2019
muži

ženy

celkem

549

513

1.062

- se narodili

4

11

15

- zemřeli

4

4

8

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

13

20

33

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

11

9

20

551

531

1.082

k 31. 12. 2018
v průběhu roku 2019

k 31. 12. 2019

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu:
pondělí 30. 3.
pondělí 6. 4.
sběr nebezpečného odpadu: 30. 3.
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Blahopřání jubilantům
Miloslav Filip
Zdeňka Rašková
Věra Horáková
Marie Valová
Jan Ondryáš

Josef Tůma ml.
Jana Hývnarová
Anastasie Poláchová
Jiří Talpa

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 12. 2. 2020 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
4. 2.
25. 2.

Česká pošta, s.p. - cena dopisu od 1. 2. 2020
Jeden dopis, dva způsoby doručení
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Pozvánky

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZÁVIŠICE

Vás zve na

tradiční

KONČINOVÝ

PLES
V pátek 21.2.2020 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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Místní organizace Českého rybářského svazu PŘÍBOR
zve rybáře a ostatní širokou veřejnost, na tradiční

„12. Rybářský večer s hudbou a tancem,“
který se koná v pátek 7.února 2020 v restauraci U Kremlů v Závišicích.
Začátek je stanoven na 19,00 hod.
 K tanci a poslechu hraje oblíbená hudba REMIX pod vedením pana Petra Kuchaře z Hájova.
Pro účastníky je připraveno občerstvení a losování o ceny a ryby.
Zvláštní losování proběhne o jeden kus zvěřiny.
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 zakoupení vstupenek, nejpozději do neděle 2. 2. 2020.
Těšíme se na setkání s Vámi.
výbor MO ČRS PŘÍBOR
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Tříkrálová sbírka 2019
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Tříkrálová sbírka 2020
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto krásném měsíci, kdy vítáme Nový rok 2020, nás společně s dětmi
čekalo spoustu výletů a zážitků.
Jako první nás přivítali tři králové. S dětmi naší mateřinky jsme se vrátili
v čase. Povídali jsme si, jak to za dávných dob třech králů vypadalo. Děti si vyrobily
každý svou královskou korunu, a vcítili se do role se zpěvem písně „My tři králové“.
I když letos není úplně krutá zima, i přesto jsme se s dětmi domluvili,
že se postaráme o zvířátka. Nebylo to zkrátka nic jednoduchého, ale
děti jsou moc šikovné a tak tento úkol hravě zvládly. Ozdobily svými
ručně vyrobenými krmítky pro ptáky strom před naší mateřskou
školou. Společně jsme celý týden sledovali, zdali se jejich práce
vyplatila a jestli ptáčkové zrníčka sezobali. Děti měly
obrovskou radost, když viděly, že hodně zrníček
ubylo.
Další úkol byl jasný, navštívit krmelec v lese. Děti
donesly dobroty pro zvířátka a vydali jsme se na dalekou cestu
do místního lesa. Cestou jsme potkali 4 srnečky, děti usoudily, že
určitě zvířátka vědí, že jim neseme dobroty a proto už srnečky běžely
ke krmelci. Avšak pro naše zklamání, když jsme ke krmelci došli,
žádné zvířátko jsme už neviděli, ale dobroty jsme jim tam nechali.
V pondělí 20. 1. 2020 se třída Vrabečků vydala na dobrodružnou jízdu autobusem
do Kopřivnice, kde je čekalo promítání krásné pohádky Bob a Bobek v kině.
Vrabečkové přijeli z výletu velice nadšení a moc se jim tam líbilo.
Zatímco Vrabečkové byli v kině, Sovičky si užívaly,
že nám konečně napadalo trochu sněhu a tak jsme
vyběhli ze školky stavět sněhuláky.

Bc. Jadrníčková Natálie
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Pozvánky TJ Závišice
TJ Závišice, z.s.
pořádá lyžařský zájezd
sjezdové lyžování + běžky
KOHÚTKA
v sobotu dne 15.2.2020
Cena: člen TJ
100 Kč
nečlen TJ 140 Kč
Program: sjezdové lyžování 8:30 hod. - 16:00 hod.
běžky trasa: U Melocika-Kasárna-Kohútka=23 km
Objednávky společně s úhradou ceny zájezdu
Mojmír Pala, Závišice 274, tel.: 604 250 225
do 9. 2. 2020
TJ Závišice zve všechny zájemce
na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici
sobota 29. 2. 2020
od 16:00 do 17:00 hod.
Vstupné 30 Kč, doprava vlastní
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Placená inzerce

V prodeji na obecním úřadě

Stolní kalendář na rok 2020
s fotografiemi Závišic a okolí
dotovaná cena 70 Kč
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