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Obecní úřad informuje
Příspěvek na domovní ČOV
Obec Závišice začala poskytovat finanční příspěvky na domovní čističky odpadních
vod k novostavbám RD nebo jako náhrady za septiky a bezodtokové jímky nebo
za nefunkční ČOV (stáří min. 20 let od zkolaudování).
Příjemcem příspěvku může být fyzická osoba - vlastník nemovitosti na území obce
Závišice, ve které je hlášena osoba s trvalým pobytem.
Pravidla pro poskytování příspěvku a Žádost o poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny
na www.zavisice.cz nebo si je můžete vyzvednout na obecním úřadě.

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce naposledy otevřena
ve středu 15. 12.
Knihovna bude opět otevřena 3. 1. 2022.

Poslední svozy odpadů v tomto roce
Svozy odpadů proběhnou v obvyklých termínech:
svoz plastů od domů čtvrtek 30. 12.
vývoz popelnic
pátek 31. 12.

Provoz ObÚ Závišice
Poslední úřední den v tomto roce bude středa 23. 12.

Zpravodaj leden 2022
Zpravodaj leden 2022 bude v prodeji od 5. 1. 2022.
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Vážení spoluobčané,
rok s rokem se sešel a rád bych vám napsal pár řádek k uplynulému roku 2021.
Určitě bych rád přinesl jen samé pozitivní zprávy, ale bohužel i tento rok byl
pro každého z nás opět velmi náročný a to hlavně kvůli stále přetrvávající pandemii
COVID-19, který nám denně znepříjemňuje život.
Kdybych měl shrnout, co se v letošním roce povedlo a nepovedlo, co se udělalo
a naopak neudělalo, tak bych předně asi začal tím, co se podařilo.
Určitě co bych předně vzpomněl je, že se nám povedlo po dlouhých letech
zrekonstruovat sál s příslušenstvím v Pohostinství U Kremlů, který již byl
v nevyhovujícím stavu a některé části až v havarijním. Tahle rekonstrukce byla
opravdu náročná, ať už finančně (cca 7,5 mil. korun), tak i co se týká samotné stavby,
protože prakticky zůstaly jen obvodové zdi, jinak vše kompletně nové, včetně stolů,
židlí atd. Tato rekonstrukce byla hrazena výhradně z rozpočtu obce. Také
v Pohostinství U Kremlů došlo k podstatné změně a to na pozici nového
provozovatele prostor restaurace. Většina z vás tuto změnu zaregistrovala a někteří
určitě ocenili i zavedení denního vaření.
Dále se povedlo získat dotaci od RWE Gas Storage CZ s.r.o. (100.000 Kč), kterou
jsme použili na nové herní prvky (edukační tabule) a tím jsme oživili naši Naučnou
stezka okolo Závišic. Celkové náklady na pořízení byly cca 130.000 Kč, kde zbytek
finančních prostředku byl pokryt z rozpočtu obce.
Když jsem u dotací, tak se podařilo získat i dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (cca 4,5 mil. korun) na zvýšení bezpečnosti chodců a bude poskytnuta
na vybudování bezbariérového chodníkového tělesa od autobusové zastávky
Paseky-Palička směrem na Příbor po autobusovou zastávku Paseky-u Bajerů. Tento
projekt počítá s nasvětlením a zatrubněním celého úseku a se dvěma nasvětlenými
přechody. V současné době jsou práce přerušeny z důvodu výluky prací
na komunikacích v zimním období, pokračovat se začne v dubnu 2022. Věřím, že
investice vynaložené na vybudování, přispějí k bezpečnosti v této lokalitě. Celkové
náklady této investice jsou cca 8,5 mil. korun, kde zbytek finančních prostředků
mimo dotaci bude pokryt z obecního rozpočtu. Když už jsem u části obce Paseky, tak
bych rád podotknul, že pro zastupitele není prioritou jen centrum obce, jak často
slýchávám, ale že je snaha i tuto část obce postupně modernizovat a přispívat
k důstojnému bydlení všech, kdo zde bydlí. Ať už se v této lokalitě podařilo
zrekonstruovat první úsek novým asfaltovým povrchem cca za milión korun (další
havarijní úseky jsou vytipovány pro nejbližší rekonstrukci) nebo rozšíření veřejného
osvětlení ve dvou lokalitách, tak v neposlední řadě budování zmíněného úseku
chodníkového tělesa, což byla priorita již dlouhou řadu let.
Dále za zmínku stojí, že se začaly dělat přípravné práce pro vybudování nové
hasičské zbrojnice. Tohle je ale velká investice a bude vyžadovat získání dotace,
bez které se tento projekt neobejde.
Poslední co bych zmínil, jsou tradiční XXX. Obecní dožínky, které se podařilo
po roční pauze opět uskutečnit, i když v omezenějším měřítku, opět z důvodu
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vládních opatření. Zde bych ještě jednou rád poděkoval všem sponzorům,
pořadatelům a občanům kteří se podíleli na přípravách a samotném konání této akce,
protože bez nich by nebylo možné dožínky uskutečnit.
Co mě naopak velmi mrzí je, že ostatní tradiční akce nebylo a nebude možné
uskutečnit. S lítostí vám musím tímto oznámit, že se stejně jako loni i letos ruší
tradiční vánoční jarmark pořádaný na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů z důvodu
špatné epidemiologické situace ohledně COVID-19. Stejný důvod je i za zrušením
tradičního novoročního setkání s ohňostrojem. Co se týká obecního plesu, tak ten
zatím ještě není zrušený a uvidí se, jaká bude situace po novém roce. Jistě každý vidí,
co se kolem nás děje a že koronavirus stále není na ústupu, ba naopak i po tak dlouhé
době opět nabírá na síle. Neradi bychom někoho vystavovali zbytečnému riziku
nákazy, proto jsme se rozhodli přidat k dalším obcím a městům, která nebudou
pořádat hromadné akce ke konci roku v předvánočním a vánočním čase.
Na závěr mého shrnutí letošního roku bych rád popřál všem krásné
Vánoce v rodinném kruhu, šťastný nový rok a hlavně pevné zdraví,
protože to je pro nás všechny v této době to nejdůležitější.
Děkuji a slunce v duši.
Šťastné a veselé Vánoce přeje
Ladislav Lípový, starosta

Ordinace ve Štramberku - změna praktického lékaře
V ordinaci pro dospělé ve Štramberku ordinuje od 1. 11. 2021 MUDr. Jakub Pítr.
Ordinační hodiny:
prevence
objednaní
10:00-13:00
Pondělí 07:00-10:00
10:00-13:00
Úterý 07:00-10:00
10:30-12:00
Středa 09:30-10:30
16:00-18:00
13:00-16:00
10:00-13:00
Čtvrtek 07:00-10:00
09:00-11:30
Pátek 07:00-09:00

Kontakt:
Telefon: 556 813 705
E-mail: vpl.stramberk@gmail.com
www.vpl-stramberk.cz

Paní doktorce MUDr. Daně Gilarové děkuji
za její dlouholetou péči o občany naší obce.
Ladislav Lípový, starosta
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Blahopřání jubilantům
Cyril Hývnar
Dagmar Galiová
Anna Bachárová
Ladislav Váňa

Miroslav Vosol
Jana Hývnarová
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.

Klub důchodců
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční ve středu 8. 12. 2021 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Certifikát o prodělaném očkování na covid-19 na akce KD vždy s sebou!

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem organizátorům hallowenského večera, dále
dobrovolníkům, panu Krištofikovi a firmě Zákušice za hmotné zabezpečení akce.
Za kulturní komisi Martin Hyvnar

Jednota Závišice informuje
Jako každý rok přijímáme objednávky na chléb, pečivo, vánočky, knedlíky, tvarohy,
chlebíčky, aspiky, zákusky a další zboží.
Do 7. 12. bereme objednávky na kapry.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a na Vaši návštěvu v roce 2022 se těší kolektiv prodejny.
Přejeme příjemné svátky.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc listopad byl plný zajímavých aktivit. Děti pokračovaly v bruslení
na zimním stadionu v Novém Jičíně, kde se jim velmi dařilo. Dokud
nám počasí přálo a bylo slunečno, využívali jsme k pobytu venku školní
zahradu, kde si děti vyhrály na pískovišti a věnovaly se společným
hrám. Pohybové dovednosti si děti také rozšiřují při delších procházkách
po obci.
Na začátku měsíce jsme se věnovali tématům jako je lidské tělo
a zdraví. Čiperky společnými silami poskládaly lidskou kostru z papíru a dozvěděly
se, kde se v těle nachází jednotlivé orgány. Také nás navštívilo divadélko Leonka
s pohádkou Loupežník a slunečnice. Představení děti velmi bavilo, jelikož bylo
interaktivní a mohly se do něj zapojit. Dále jsme se věnovali záchranným složkám
– děti se dozvěděly důležitá telefonní čísla, jak se chovat bezpečně u silnice
a co dělat, když například kamarád spadne z kola. Skřítci si také vyzkoušeli jaké to je
dávat otisky prstů na policejní stanici.
Jednoho listopadového odpoledne nás čekalo Broučkování. Děti dorazily se svými
rodiči a sourozenci, a čekala je stezka s pěti stanovišti. Každý obdržel svou
lucerničku a plnil různé úkoly, které je dovedly zpátky ke školce – tam na děti čekalo
překvapení v podobě medaile, teplého punče a buchty. Na závěr jsme si společně
zatancovali, zazpívali a uspali jsme naši školní zahradu.
S dětmi jsme se v tomto měsíci také připravovali na příchod Mikuláše, a tak jsme se
učili nové básničky a písničky. Měsíc listopad byl zakončen divadelním
představením Trampoty čerta Huberta, kde děti obdržely krásnou a bohatou nadílku.
Všem dětem i rodičům přejeme spoustu zdraví a optimismu. Zároveň Vám také
přejeme za celou mateřskou školu krásně prožité Vánoce v kruhu nejbližších, a aby
byl rok 2022 pro nás všechny mnohem přívětivější.
Diana Masudová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Škola zahájila od 1. 9. 2021 projekt Šablony III., ze kterého nyní pořídila nová stolní
PC do jednotlivých tříd k interaktivním tabulím, nový projektor do 1. třídy
a 20 tabletů pro využití ve výuce v mateřské škole i v základní škole.
S dětmi jsme listopad zahájili projektovým vyučováním
na téma sv. Martin pro 1., 2., a 3. ročník. Nejdříve jsme si
povídali o svátku sv. Martina, o jeho tradicích a zajímavostech.
Poté byly děti rozděleny do skupinek, kde měly napsat to
nejzajímavější, co je zaujalo, a také to nakreslit.
V ten samý den proběhla Slavnost pera v 1. ročníku.
Prvňáčci tak zahájili psaní perem.
V měsíci listopad proběhl svačinkový den, tentokrát pro 4. ročník.
Děti si připravily plno dobrot a spolužáci měli možnost si
zakoupit svačinky.

Štěpánka Tománková, vychovatelka ŠD

Informace od hasičů
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Ohlédnutí za sportovním dnem 2021
Dne 11.9.2021 se na sportovním hřišti uskutečnil Sportovní den pořádaný
členy TJ Závišice. Jeho účelem bylo jak osobní setkání členů, ale i nečlenů spolku
TJ, tak i drobné sportovní aktivity. Pro malé účastníky byly připraveny aktivity
a soutěže a také velký skákací hrad, který si děti náležitě užily. Pro všechny zájemce
byl připraven stánek místního oddílu Juda kde si na tatami mohli malí i velcí zájemci
pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušet techniku a chvaty tohoto bojového
umění. Odpoledne se odehrálo fotbalové utkání mezi zájemci z řad mužů.
Na program této sportovní akce byl zařazen i Závišický pedál v jeho „mini“ verzi,
jelikož se tento rok nekonal z důvodu protipandemických opatření v obvyklém
termínu.
Během celého dne se na místním běžeckém oválu konal tzv. maratónský
běh. Účelem této aktivity bylo zapojit co nejvíce přítomných účastníků do pohybu,
který byl za poslední rok z důvodu protipandemických opatření značně omezen.
S motem „každé odběhnuté kolo se počítá“ se do běhu zapojilo přibližně
200 účastníků. Každý z účastníků uběhl minimálně 1 kolo tartanového
oválu (=150m), ale ve většině případů se jednalo o více kol ať už uběhnutých
najednou nebo po částech během celého odpoledne. Pro splnění celkové délky
maratónu bylo nutné uběhnout 281 kol, což se nejenom podařilo, ale i značně
překročilo. Celkem bylo uběhnuto 1005 kol, což činí 150,75 km a to se rovná délce
3,5 maratónu. Věkový průměr účastníků činil 25,5 let, ale věkové rozpětí běžců bylo
velice široké od nejmladšího účastníka ve věku 10 měsíců až po nejstaršího účastníka
ve věku 71 let.
I díky pěknému, slunečnému počasí se tento sportovní den vydařil. Zájem
o maratónský běh velice převýšil naše očekávání a věříme, že se i díky ostatním
aktivitám všichni účastníci tohoto sportovního dne dobře pobavili a svou účastí
podpořili zájem o pohyb napříč všemi generacemi.
Ing. Zbyněk Lux
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Další informace na www.zavisice.cz (Aktuality)
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Zlepšování kvality ovzduší
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Inzerce

Prodám palivové dřevo, tvrdé. 5 m3 za 5 000 Kč.
Kontakt: 737 310 587

ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 12/2021 vydáno 30. 11. 2021
Vydává: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21, IČO: 00600709,*tel.: 556 856 000*
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje
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