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Obecní úřad informuje
Omezený provoz Obecního úřadu Závišice
Z důvodu epidemie onemocnění Covid-19 je do odvolání
omezen osobní kontakt zaměstnanců ObÚ s klienty a veřejností
na nezbytně nutnou úroveň:
- upřednostňován je písemný, elektronický nebo telefonický kontakt
(obec@zavisice.cz, tel. 556 856 000) 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 pouze pondělí a středa 8-10, 14-17 hod.
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Z dění v obci
- oprava výtluků na místních komunikacích za cca 180.000 Kč
- rozšíření veřejného osvětlení ve 2 lokalitách: ve směru na Borovec a na Pasekách
u kravína - provedla spol. Miloslav Filip s.r.o.
- ukončení nájemní smlouvy dohodou s nájemcem obecní restaurace Pohostinství
U Kremlů panem Tomášem Kazdou k 31. 12. 2020
- probíhající výběrové řízení na nového nájemce obecní restaurace Pohostinství
U Kremlů, pokud bude vybrán a dovolí to vládní nařízení ohledně Covid-19,
restaurace bude otevřena od 1. 3. 2021 (i během rekonstrukce sálu)
- zahájení rekonstrukce interiéru kulturního domu - sálu, salonku, šatny, WC
(podlahy, omítky, rozvody elektřiny, vody, topení, akustické panely, ozvučení,
osvětlení, stoly, židle, opony, závěsy, atd.), kterou bude provádět od února po dobu
cca 5 měsíců spol. FICHNA - HUDECZEK a.s., za cca 7.229.000 Kč
Z důvodu rekonstrukce sálu s příslušenstvím,
není možné pořádat jakoukoli akci v sále ani přísálí do 6/2021 včetně.
- podaná žádost o dotaci na stavbu chodníku na Pasekách od autobusové zastávky
„Palička“ směr Příbor k autobusové zastávce „U Bajerů“, žádost pro nás zpracovala
a podala spol. ITM s.r.o., stavba chodníku proběhne jen v případě získání dotace
- plán akcí na rok 2021 - zatím není zpracován z důvodu opatření proti Covid-19
Ladislav Lípový, starosta

Odpady
Vývozy popelnic
probíhají každý sudý týden v pátek v ranních hodinách.
Odvoz plastů ve žlutých pytlích od domů
probíhá každý sudý týden ve čtvrtek v ranních hodinách.
O zařazení do systému můžete požádat obecní úřad
(tel. 556 856 000, obec@zavisice.cz)
Železný odpad, který se nevejde do kontejnerů na plechovky
- pokud chcete takový odpad odložit mimo každoroční jarní sběr,
který provádějí místní spolky, kontaktujte obecní úřad (tel. 556 856 000).
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Platba poplatků na rok 2021
Poplatek za odpad
Sazba: 500 Kč/poplatník/rok (250 Kč/poplatník/pololetí)
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2021
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2021
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2021
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
přihlášení), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.

Poplatek ze psů
Sazba/rok:

80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Splatnost: 31. 3. 2021
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa,
ztráta, darování, prodej).
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
V současné době:
doporučujeme platbu provést
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků za odpady (např. 12400003),
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Prosíme o úhradu ve správné výši:
poplatek za odpad (za dům):
počet poplatníků x sazba (250 Kč/pololetí nebo 500 Kč/rok)
poplatek ze psů (za dům):
1 pes (1 držitel): 80 Kč
více psů (1 držitel): 80 Kč + 120 Kč + 120 Kč ...
více psů (více držitelů): 80 Kč + 80 Kč + 80 Kč ...
Pokud nemáte možnost převodu na účet, můžete zaplatit do pokladny ObÚ v úřední dny
pouze pondělí a středa 8-10, 14-17 hod.
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Blahopřání lednovým a únorovým jubilantům
Drahomíra Bajerová
Josef Tůma
Rudolf Hývnar

Eliška Sochová
Oldřich Vajda
Jaroslava Michálková

Luděk Hývnar
Anežka Lošáková
Bohumil Velčovský
Věra Horáková

Marie Valová
Jiří Michálek
Jana Hývnarová
Anastasie Poláchová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Počet občanů Závišic - statistika roku 2020
muži

ženy

celkem

551

531

1.082

- se narodili

9

1

10

- zemřeli

2

4

6

- se přistěhovali (trvalý pobyt)

14

18

32

- se odstěhovali (trvalý pobyt)

15

15

30

557

531

1.088

k 31. 12. 2019
v průběhu roku 2020

k 31. 12. 2020

Klub důchodců
Novoroční přání
Klub důchodců Závišice přeje na prahu nového roku všem svým členům
a sympatizantům hodně štěstí, zdraví, životní i rodinné pohody a spokojenosti.
Současně srdečně zveme do našich řad nové členy a nejen ty, kteří dosáhnou v tomto
roce důchodový věk, ale i další seniory.
Přeji si a doufám, že rok 2021 bude pro nás a naši činnost mnohem úspěšnější než ten
uplynulý.
Aleš Bajer - předseda KD
Pravidelné schůzky
Klubu důchodců
se do odvolání zatím konat nebudou.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konec roku v naší mateřince patřil oslavám Vánoc a nebyli bychom to my,
abychom si nějak chytře neporadili s opatřeními, které nás nejspíš budou
provázet také v letošním roce. Neměli jsme možnost uspořádat pro rodiče
besídku na živo, proto jsme jim ji natočili a všechny děti dostaly domů CD
s touto besídkou, aby si ji v kruhu svých blízkých mohli pustit. Také jsme navštívili
místní seniory s přáním a písničkou a také od nich jsme dostali spoustu dobrot
– děkujeme jim a také paní Váňové a Slováčkové za milý doprovod.
V lednu jsme si v naší mateřince již tradičně připomněli příchod Tří králů a hlavně si
naplno užíváme sněhové nadílky. Chodíme sáňkovat, hrát si se sněhem a ledem, stavit
sněhuláky, kreslit do sněhu a vymýšlíme další aktivity. Také jsme se naučili jak se starat
o zvířátka v zimě.

Děti ze třídy Čiperek se přihlásily do soutěže „O pohár vědy“, která je zaměřená
na matematiku, fyziku a přírodní vědy, která v dětech probouzí malé vědce. Tato soutěž
má čtyři kola a bude ukončena na konci dubna a my věříme ve výborné umístění.
Na konci ledna proběhly individuální schůzky ve třídě Čiperek, kde se rodiče dozvěděli
důležité informace o svých předškolácích.
V měsíci únoru oslavíme společně a trochu netradičně Masopust, uspořádáme si jej
v prostorách mateřské školy. Plánujeme lyžařský výcvik a zahájení bruslení – to vše je
však ve hvězdách a bude záležet na aktuální epidemiologické situaci.
Přejeme všem pevné zdraví a pozitivní mysl.
Bohdana Jarolímová

Zprávičky z naší základní školičky ☺
V prosinci naši školu navštívil Mikuláš, andílek a letos moc zlobivý
čertík, ze kterého děti měly velký strach, tudíž náš nový rok začal
příslibem velmi hodných a vzorných žáků. Všichni dostali balíček plný
vitamínů a sladkostí. Tento den jsme spojili s vánočním tvořením, kdy
si děti vyrobily nádherné svícny, které určitě udělaly rodičům velkou
radost. Musíme všechny naše školáčky pochválit, jak byli šikovní a tvořiví.
Aby se ani senioři v domovech důchodců necítili osamoceni, celá škola pro ně vyráběla
záložky do knížky. Záložky si poté převzala charitativní pracovnice z Nového Jičína.
Děti také vyrobily místním seniorům přáníčka. Každá třída zvolila jinou techniku
vhodnou věku. Věříme, že přání udělala velikou radost.
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9. prosince byl pro žáky prvních tříd slavnostní den. Dostali totiž svůj první Slabikář,
který si ale museli zasloužit. Nejdříve vyplňovali pracovní listy na počítačích,
za každý pracovní list dostali písmenko, ze kterého poté vzniklo slovo. Kdo získal dvě
slova, dostal klíč, kterým si mohl odemknout svůj slabikář. Nakonec děti složily slib, že
se budou ke všem knihám chovat hezky, a společně si připily dětským šampusem.
Aby byla výuka pro žáky zajímavá a zábavná, navštívilo nás sférické kino. Žáci se ocitli
v kouzelném prostoru, kde si mohli vyzkoušet neuvěřitelný pohled v 360 stupních. Děti
byly rozděleny do skupin, aby kino odpovídalo učivu, které právě probírají.
V rámci šablon jsme také navštívili expozice Velkého světa techniky v Ostravě
Vítkovicích. Programy byly tematicky zaměřené tak, aby doplňovaly školní vzdělávací
plán. Mladší děti zhlédly představení o tom, jaké má vlastnosti oxid uhličitý, a také si
vyzkoušely různé experimenty spolu s lektory. Starší děti představovaly forenzní
techniky. Snímaly otisky prstů, zkoumaly pod mikroskopem… Na základě těchto
důkazů hledaly a nakonec i chytily vraha.

První měsíc v novém roce utekl rychlostí blesku. Žáci 4. a 5. ročníku pokračovali
v distanční výuce, ve školních lavicích zůstala 1., 2. a 3. třída. Abychom zpříjemnili
dětem pobyt v družině, chodili jsme často ven. Když nám přálo zimní počasí
a nasněžilo, užívali jsme si na kopci bobování a stavění sněhuláků. Děti soutěžily
o nejkrásnějšího sněhuláka, byly moc nadšené a šťastné. Také chodíme často
na procházky, kde dáváme dětem prostor ke hrám venku v rámci tělesné výchovy.
I v letošním kalendářním roce pokračujeme v projektu Šablony II. V rámci plnění
tohoto projektu stále probíhají deskové hry a další aktivity.

Doufáme, že brzy přivítáme ve škole i děti z distanční výuky. Už se na ně moc
těšíme.
Kateřina Jurošková, Štěpánka Tománková – asistentky pedagoga pro ZŠ
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„Být vidět se vyplatí“

Se stávajícím zimním obdobím je stále aktuální téma viditelnost v provozu. Co je třeba si
připomenout a jak se bezpečně pohybovat na vozovkách?
Každé město nebo obec má svá tmavá místa, kam nedosáhne pouliční osvětlení. Zákon ukládá
chodci povinnost užití reflexních prvků mimo obec či město. Aby mohl řidič včas reagovat, měl
by Vás vidět z dálky. Reakční doba řidiče se odhaduje na dvě sekundy, přičemž vozidlo ujede
ještě poměrně dlouho vzdálenost. Velkou roli v tomto hraje jednak oblečení chodce, stejně tak
počasí. Obecně se da říci, že osobu v bílém oblečení můžete vidět na vzdálenost 55 m, ve žlutém
oblečení na vzdálenost 37 m, v červeném oblečení na vzdálenost 18 m. V případě užití reflexních
prvků lze chodce spatřit až na vzdálenost 200 m, což je adekvátní doba na včasnou reakci řidiče
vozidla.
Kam umístit reflexní prvky? Ideální místem je pohybující se část těla blíže ke středu vozovky.
Čím více prvků chodec má, tím více je pro řidiče vozidla viditelnější. Dnes se již vyrábí oděvy
s všitými reflexními prvky, které ovšem ne vždy pokryjí dostatečnou plochu a jsou dobře vidět.
Viditelnost se netýká pouze chodců nebo cyklistů, je třeba také apelovat na řidiče. Ze stejného
důvodu, muže právě chodec přehlédnout vozidlo, jelikož má řidič za nepříznivého počasí
neočištěné mlhovky.
Moravskoslezští preventisté ostatně tuto klíčovou skutečnost užití reflexních prvků za snížené
viditelnosti připomínají chodcům pravidelně v rámci kampaně „ Nebuďte neviditelní“.
Nový spot k problematice najdete zde:
https://m.facebook.com/PolicieCZ/videos/432708704539753/?refsrc=https%3A%2F%
2Fm.facebook.com%2FPolicieCZ%2F&_rdr
Krajské ředitelství policie MS kraje, por. Bc. Martina Jablońská, komisař oddělení prevence

Placená inzerce
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Placená inzerce

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2021
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. oznamují změnu ceny vodného
s účinností od 1. ledna 2021:
voda pitná (vodné)
47,87 Kč/m3 (včetně 10 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021.
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