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Obecní úřad informuje
Úřední hodiny Obecního úřadu Závišice
Úřední hodiny ObÚ Závišice
při dodržování pravidel spočívajících v omezení osobního kontaktu
zaměstnanců ObÚ s klienty a veřejností na nezbytně nutnou úroveň:
- upřednostňován je písemný, elektronický nebo telefonický kontakt
před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné
- osobní kontakt v nezbytně nutných případech (např. výpisy Czech POINT,
ověření listin a podpisů, přihlášení k trvalému pobytu) je možný po telefonické
domluvě v úřední dny pondělí a středa 8-10, 14-17 hod.
Poslední úřední den v tomto roce bude pondělí 21. 12.

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 16. 12. 2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.
Hlavní body programu:
•
Rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2021
•
Obecně závazná vyhláška obce (odpady)

Zpravodaj leden 2021
Zpravodaj leden 2021 bude v prodeji od 8. 1. 2021.
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Zpravodaj/prosinec
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a rád bych napsal pár řádek k uplynulému roku.
Rok 2020 byl pro každého z nás velmi náročný a to hlavně kvůli pandemii COVID-19,
která nám všem změnila zažitý životní styl. Všichni jsme najednou zjistili, že drobnosti,
kterými jsme se denně trápili, jsou v porovnání s tím, co v letošním roce zažíváme, úplné
maličkosti a musíme řešit daleko složitější situace, které nám letošní rok přináší.
Co mě osobně na tomto roce, krom jiného, potěšilo je to, že jsme si uvědomili, že zde
v obci žijeme pospolu a můžeme jeden druhému pomoci, když je zapotřebí v těžkých
chvílích. Obrovská solidarita všech, co se například zapojili do šití roušek, nabízeli pomoc
při roznášce nutných životně důležitých věcí atd. Je toho spousta, co lidé byli najednou
ochotní udělat jeden pro druhého a vůbec nad tím neuvažovat. Za to všem moc děkuji,
protože tím i obecnímu úřadu hodně napomohli při zvládnutí této doby.
Aby toho nebylo málo, už tak v těžkých chvílích, tak se nám do toho přidaly přívalové
deště, které v celé obci způsobily řadu problémů při zatopených sklepech, garážích,
zahradách a opět jsme museli všichni zapojit síly a vše zvládnout. I v tomto čase byl dobrý
pocit z toho, že lidé opět pomáhali jeden druhému při likvidaci následků přírodního živlu.
Zde opět patří poděkování všem, kterým nebylo lhostejné své okolí a přiložili ruku k dílu.
Nemůžeme opomenout naše hasiče a některé místní podnikatele, kteří okamžitě začali
pomáhat, kde se dalo a co bylo třeba, bez ohledu na to, jestli je ráno, poledne nebo večer.
Co mě naopak mrzí v tomto roce je, že jsme letos z kulturního dění nemohli z důvodu
pandemie uskutečnit nic plánovaného, protože každý z vás by si určitě zasloužil se
odreagovat od všech těchto starostí a přijít na jiné myšlenky. Všechna tato omezení, která
byla pro pořádání nutná dodržet, zasáhla i naši největší akci, a to XXX. Obecní dožínky,
které jsou velmi oblíbené nejen pro naše občany, ale i z širokého okolí. Tudíž jsme byli
nuceni je přesunout na rok 2021 a rozšířený program, který byl plánovaný, se budeme
snažit v příštím roce uskutečnit a vám vše vynahradit. Stejná situace byla i u ostatních
akcí, které se již neodmyslitelně vryly do pravidelného dění u nás v obci.
Další věcí, kterou momentálně řešíme, je ukončení nájemní smlouvy dohodou
s provozovatelem Pohostinství U Kremlů a příprava záměru pronájmu novému nájemci.
Na závěr bych chtěl popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok a pokud to bude jen trochu
možné, tak doporučuji navštívit své nejbližší a společně si užít konec tohoto ne moc
dobrého roku. Teplo rodinného krbu zahřeje na duši i na srdci. Nebudu vám přát hodně
dárků pod stromeček, protože věřím, že jsme letos každý zjistili, že je něco více
důležitějšího a to je naše zdraví, protože to máme jen jedno, proto přeji všem pevné
zdraví.
Šťastné a veselé Vánoce přeje
Ladislav Lípový – starosta
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Zpravodaj/prosinec 2020
Vážení spoluobčané,
je starým, dobrým zvykem slavit kulaté narozeniny, ať už lidí nebo
obcí. Dnes se naskytla tato příjemná příležitost i nám. Samostatné
obci Závišice je totiž v těchto dnech plných třicet let.

30 let
SAMOSTATNOSTI
OBCE ZÁVIŠICE
1990 - 2020

První písemná zmínka o obci sice pochází už z roku 1354, ale v letech
1976 až 1990 byla místní částí Kopřivnice. Vhodná situace ke změně se naskytla
po schválení nového zákona o obcích v českém parlamentu v roce 1990. Tento zákon
umožnil dělení do té doby prosazovaných střediskových obcí na účelné samostatné
celky. Obec Závišice vznikla 1. 12. 1990.
První volby v obci proběhly v listopadu 1990 a naše první obecní zastupitelstvo bylo
zvoleno v tomto složení: Hajda Vlastimil, Horák Václav, Ing. Hyvnar Jaroslav,
Hyvnar Otto, Jašek Václav, Matulová Jindřiška, Michálek Radomil, Hyvnar Pavel,
Velčovský Bohumil, Macháček Svatoslav, Michálková Anna. Na ustavujícím
zasedání obecního zastupitelstva dne 5. 12. 1990 byl prvním starostou obce zvolen
pan Vlastimil Hajda a zástupcem starosty pan Václav Horák. Na tomto zasedání bylo
také dohodnuto, aby Obecní úřad spolu s Osvětovou besedou pořádali obecní bál
a pokud to bude možné, vytrvali s jeho pořádáním co nejdéle. Za pomoci řady
dalších občanů byly brzy ustaveny i příslušné odborné komise a obec Závišice začala
pracovat. Administrativní pracovnicí OÚ se stala paní Ludmila Lichnovská.
Počet obyvatel, trvale bydlících v Závišicích, od roku 1991 do dneška stoupl
z 648 na 1090 – tedy téměř o čtyři sta padesát lidí. Mladí lidé zde nejen zůstávají,
ale přicházejí sem také z jiných míst republiky a rodí se nám i noví občané Závišic.
Rostou nové rodinné domky a daří se i řadě místních podnikatelů. Obec tedy nejen
žije, ale díky všestranné aktivitě většiny svých obyvatel, se i úspěšně rozvíjí.
Třicetiletý vývoj obce zatím ukazuje, že osamostatnění nebylo špatné rozhodnutí.
Za tři desítky let se toho podařilo opravdu mnoho. Myslím, že každý, kdo se jen
trochu pozorně rozhlédne po obci, musí uznat, že díky těm, kteří obec vedli i Vám
všem, se podařilo řadu dobrých věcí nejen pro nás, ale i pro další pokolení, která
přijdou po nás, vykonat.
Bohužel vzhledem k situaci související s Covid-19 nebylo možné letošní výročí
náležitě oslavit a spoustu akcí, včetně pouťové zábavy či tradičních Dožínek, jsme
byli nuceni přeložit na příští rok.
Buďme hrdí na to, že jsme občany malé, ale hezké a aktivní obce. Učme této hrdosti
i naše děti a vnuky. Pak bude budoucnost Závišic v těch nejlepších rukách.
Aleš Jarolím - místostarosta
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Komise životního prostředí
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
rád bych Vás informoval o záměrech a činnostech souvisejících s údržbou některých
krajinných prvků v extravilánu obce Závišice.
V roce 2013 byly vysázeny stromy a keře na čtyřech stávajících i historických polních
cestách. Zvláště v lokalitách Na Bělé a na Vrších bohužel vysázené keře dodnes strádají
nebo zcela zmizely. Může to mít více příčin – těžké přírodní podmínky, okus zvěří,
nedostatečnou péčí, přiorání pluhem, apod.
Proto jsme v aleji Na Bělé začali s opětovnou výsadbou keřů, tentokrát chráněných
oplocenkou. Zde patří poděkování myslivcům a dalším dobrovolníkům, kteří vybudovali
oplocenku a zasadili nové keře. Pletivo zakoupila obec, půjčení zemního vrtáku a další
materiál na podporu výsadby zajistilo Myslivecké sdružení Štramberk – Závišice.
Sazenice keřů (převážně hlohu, trnek a růže) jsme získali přesazením z lokalit v okolí
Závišic. Oplocenka zůstane na místě asi 5 let, dokud keře nebudou potřebovat ochranu,
poté pletivo přesuneme o kus dál.
Je zakoupeno pletivo na oplocení dalšího úseku. Realizace proběhne v příštím roce.
Také alej na Vrších pod Hůrkou směrem na Borovec bude potřebovat pomoc. Zde je
potřeba vyhledat malé sazeničky a uvolnit z trávy. Poté k nim zatlučeme kolíky a natřeme
proti okusu zvěří. Budeme rádi za dobrovolníky, kteří by nám s tímto pomohli.
Posledním tématem je stará polní cesta pod Hůrkou, kterou jsme letos obnovili. Cesta
vede od Boháčů naproti Hyvnarům, směřuje k vysílači, kde navazuje na lesní cestu.
Pod lesem je krásný výhled na Štramberk a okolí – zde bude lavička pro odpočinek.
Většina cesty je v ochranném pásmu vysokého napětí, proto v této zóně nebudeme
provádět klasickou výsadbu. Pod elektrickým vedením jsou vytvářeny takzvané
Benjesovy křoviny. Jedná se o jednoduchou a velmi efektivní metodu zakládání keřových
pásů. Na místo jsou pokládány ořezané keře i s plody, u nás konkrétně hloh. Zralá
semena opadnou a dají základ novým keřům. Větve zároveň vytvářejí vhodné klima
pro rostlinky, chrání před sluncem, zadržují vlhkost a zabraňují vodní a větrné erozi.
Zároveň slouží jako úkryt ptákům a další zvěři. Jako podklad jsme použili větve z ořezu
líp.
V prostoru mimo ochranné pásmo plánujeme na severní straně cesty vysadit ovocné
stromy.
Pokud byste se chtěli jakkoli podílet na těchto a podobných aktivitách nebo se chcete
dozvědět více, můžete mě kontaktovat na emailovou adresu kzp.zavisice@gmail.com
nebo na tel. čísle 605 021 037.
S přáním pevného zdraví, dobré nálady, láskyplných vztahů a krásné přírody kolem nás
Václav Najzar,
předseda Komise životního prostředí
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Blahopřání jubilantům
Cyril Hývnar
Pavla Novobilská
Alena Gajdušková
Dagmar Galiová

Irena Michálková
Dana Šimíčková
Jana Šustalová
Vlastimila Jurečková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.
Rovněž můžete nahlásit, že si nepřejete osobní návštěvu členů sociální komise
u příležitosti oslav Vašich 80, 85, 90 a více let.

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2021 Vás mohou i v této nelehké době doma navštívit
tři králové, kterým můžete přispět do celostátní sbírky. Získané prostředky se
využívají na podporu stávajících sociálních projektů u nás i v zahraničí.
Další možností přispívat je na stránkách charity www.trikralovasbirka.cz do online
pokladničky, ve dnech 8. – 10. ledna od 16 do 18 h v bývalé ordinaci lékařky
při Obecním úřadě v Závišicích a také v místním kostele při bohoslužbách.
Předem Vám děkujeme za finanční příspěvky a do nového roku přejeme hodně štěstí
a zdraví!
Charita Kopřivnice

Jednota Závišice informuje
Jako každý rok přijímáme objednávky na chléb, pečivo, vánočky, knedlíky, tvarohy,
chlebíčky, aspiky, zákusky a další zboží.
Bereme objednávky na kapry.
Prodej se uskuteční v úterý 22. 12.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a na Vaši návštěvu v roce 2021 se těší kolektiv prodejny.
Přejeme příjemné svátky.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc listopad byl naplněn spoustou zajímavých aktivit. Ve třídě Skřítků
i Čiperek jsme si s dětmi povídali o tom, jak pečovat o své zdraví, a to nejen
pomocí spousty vitamínů, ale také pohybem na čerstvém vzduchu. Děti se
také naučily základy první pomoci, konkrétně obvázání zraněného místa.
V tomto měsíci jsme se seznámili s významy důležitých telefonních čísel 150, 155 a 158.
Teď už děti ví, které číslo vytočit, jestliže potřebují pomoc hasičů, záchranářů či policie.
Právě oni se starají o naše bezpečí. V rámci tohoto tématu si děti vytvořily spoustu
pěkných výtvorů, vžily se do role hasičů a vyzkoušely si uhasit oheň. Ve třídě Čiperek se
děti proměnily v policisty a policistky, a vyrobily si svá vlastní policejní pouta z papíru.
11. listopadu slavil svátek Svatý Martin. Čiperky se s touto významnou osobou naší
historie seznámily skrze četbu legendy, následně společně ozdobily dřevěného bílého
koně a na závěr se každý na chvíli stal Svatým Martinem, který se vesele proháněl
po naší mateřince na bílém koni.
Pomalu začala také příprava na příchod Mikuláše, která byla zpestřena dne 30. 11., kdy
naši mateřskou školu navštívilo Divadlo Koloběžka s představením nazvaným Trampoty
čerta Huberta. Všechny děti obdržely krásné překvapení ve formě Mikulášské nadílky
a moc si to užily.
Teplé podzimní dny jsou u konce, a tak jsme s dětmi přivítali blížící se zimu. Jelikož
Vánoce nám už také pomalu, ale jistě klepou na dveře, chtěli bychom za všechny děti
i pracovníky naší mateřské školy popřát všem občanům klidné prožití svátků vánočních,
v kruhu těch nejbližších, bohatého Ježíška a především pevné zdraví. S nadějí, že
rok 2021 bude příznivější pro nás všechny.
Diana Masudová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
V měsíci listopadu jsme se vrátili spolu s 1., 2. a 3. ročníkem
zpátky do školních lavic. Distanční výuku jsme všichni hravě
zvládli. Jako překvapení po návratu do školy na nás čekaly záložky
od dětí ze Stránské školy na Slovensku. Moc nás potěšily, protože
záložky jsou velice povedené a děti z naší školy z nich měly
obrovskou radost. Tato akce se nám natolik líbila, že jsme se s dětmi zúčastnili
charitativního projektu „Dárek pro druhé“, který má pod záštitou dobrovolnické
centrum ADRA Frýdek – Místek. Tento projekt se pořádá tradičně před Vánoci
pro seniory v domovech důchodců a pro lidi, kteří jsou velmi osamoceni, žijí ve své
domácnosti a již nemají rodinu, která by je navštěvovala. Právě těmto lidem jsme se
rozhodli udělat radost a s dětmi ze školní družiny jsme vyrobili záložky do knih
a vánoční přáníčka.

Z důvodu nynější situace jsme se nemohli zúčastnit plánovaného plaveckého výcviku,
proto jsme se rozhodli s dětmi každý pátek chodit na výlet do přírody v rámci tělesné
výchovy. S dětmi na vycházce poznáváme stromy, sbíráme žaludy a jiné přírodniny,
které využijeme na plánovaném projektovém dni „Vánoční dílničky“. Děti si vyrobí
něco hezkého pro své nejbližší a společně vdechneme kouzlo vánočního času. V tento
den nás navštíví Mikuláš s čertem a andílkem a rozdá hodným dětem dárečky.
Děti naší školy ze zúčastnily Logické olympiády a nejúspěšnějším řešitelem se stal
Jakub Mach z kategorie A (3. – 5. ročník ZŠ). Dostal se do krajského kola, kde měl
možnost naši školu reprezentovat. Tímto bychom chtěli znova pogratulovat
k úspěchu.
Také bychom chtěli poděkovat obci Závišice za navýšení rozpočtu školy na nákup
nových interaktivních tabulí, které děti využívají ve dvou třídách k výuce. Velice si
této podpory vážíme.
Kateřina Jurošková, Štěpánka Tománková – asistentky pedagoga pro ZŠ

Za celý kolektiv Základní školy a Mateřské školy
Závišice přeji všem obyvatelům obce krásné a klidné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku
2021. Děkujeme všem za podporu a spolupráci
Šárka Chalupová, ředitelka školy
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Český den proti rakovině 30. 9. 2020
Liga proti rakovině Praha oznámila, že obdržela 7.160 Kč za 177 ks
prodaných kvítků na podporu léčby rakoviny, takže částka na 1 kvítek činí
40,45 Kč.
Díky všem dárcům a též všem, kdo mi v prodeji pomohli. Dík patří i dětské
sestřičce Nadi Janoštíkové, která prodávala v Rybí.
Do konce roku je možno zaslat DMS 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč na konto LPR Praha.
Jaromíra Hajdová

Hasiči ukončili soutěžní sezónu
Letošní sezónu soutěží v požárním sportu velmi poznamenala opatření proti šíření
koronaviru.
Byly zrušeny všechny postupové soutěže od úrovně okresu až po mistrovství ČR.
Pro muže se letos nekonala ani populární Novojičínská liga. Pouze pro mladé hasiče
proběhla v září velmi zkrácená okresní liga Floriánek Cup.
V hasičské zbrojnici přesto letos přibylo 13 pohárů, spousta medailí, diplomů
a věcných cen.
Mladší žáci se zúčastnili 9 soutěží v rámci okresu a získali 9 pohárů, když ve velké
konkurenci vybojovali jedno 1.místo, tři 2.místa a dvě 3.místa. Ve Floriánek Cupu
obsadili celkově pěkné 4.místo a v soutěži jednotlivců Tomáš Hanzelka vybojoval
skvělé 1.místo.
Starší žáci se zúčastnili 5 soutěží a získali 2 poháry, když vybojovali jedno 1.místo
a jedno 2.místo.
Muži se zúčastnili jen 6 soutěží a moc se jim nedařilo, když z důvodu zranění
a absencí některých členů museli stále míchat se sestavou. Až na konci sezóny
na okrskovém poháru ve starém složení předvedli skvělý výkon na jaký jsme u nich
byli léta zvyklí a dovezli pohár za 1.místo a krásný putovní pohár.
Ondřej Kahánek dosáhl velkého úspěchu na Českém poháru v běhu na 100 m
s překážkami, kde vybojoval celkové 4.místo ze 64 závodníků z řad dobrovolných
i profesionálních hasičů.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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Informace ke koronaviru
Ministerstvo vnitra: https://covid.gov.cz/
Ministerstvo zdravotnictví: https://koronavirus.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Moravskoslezský kraj: https://koronavirus.msk.cz/
Krajská hygienická stanice: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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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.
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 12/2020 vydáno 1. 12. 2020
Vydavatel: Obec Závišice, Závišice 115, 742 21, IČO: 00600709,*tel.: 556 856 000*
e-mail: obec@zavisice.cz*www.zavisice.cz*Tisk: Obecní úřad Závišice
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10180
Uzávěrka příštího čísla: 22. 12. 2020
Distribuce v místní prodejně*Cena 3 Kč*Ceník inzerce: 3 Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje
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