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Obecní úřad informuje
Sběr nadměrného odpadu
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny:

pondělí 21. března 8 - 17 hod.
pondělí 28. března 8 - 17 hod.
na parkovišti u kostela
Sběr nebezpečného odpadu
Sběrné vozidlo bude přistaveno:

pondělí 21. března 8 - 17 hod.
na parkovišti u kostela
Sběr kovového odpadu
Myslivecký spolek v Závišicích připravuje

sběr kovového odpadu
na duben 2022.
O termínu budete informováni v dubnovém zpravodaji.
Příspěvek na domovní ČOV
Obec Závišice poskytuje 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).
Žadatelem o příspěvek je fyzická osoba - vlastník nemovitosti na území obce
Závišice, ve které je hlášena osoba s trvalým pobytem.
Žádost se podává po realizaci stavby ČOV a jejím uvedení do provozu.
Pravidla pro poskytování příspěvku a Žádost o poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny
na www.zavisice.cz nebo si je můžete vyzvednout na obecním úřadě.
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Poplatky na rok 2022
Poplatek za odpad
Sazba: 560 Kč/poplatník/rok (280 Kč/poplatník/pololetí)
1) ve dvou stejných splátkách: 280 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
280 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2022
2) jednorázově na celý rok:
560 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2022
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
přihlášení), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může požádat 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. 2022
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 (280 Kč/pololetí nebo 560 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 (každý jiného držitele): 80 Kč + 80 Kč + 80 Kč ...
Pokud nemáte možnost převodu na účet, můžete zaplatit do pokladny ObÚ v úřední dny
pouze pondělí a středa
8-12, 13-17 hod.
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Blahopřání jubilantům

Helena Kuběnová
Marie Matzková
Josef Matzke

Adéla Dvořáková
Josef Pustějovský

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 9. 3. 2022 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Součástí programu bude připomenutí svátku MDŽ.
Těším se proto na hojnou účast žen.
Aleš Bajer, předseda KD

Smuteční oznámení
S hlubokým zármutkem sdělujeme všem přátelům, hasičům,
Závišanům, že nás dne 30.1.2022 navždy opustil pan Josef Bortel.
Byl to dobrý člověk a rád přiložil pomocnou ruku všude, kde bylo
potřeba. 10.3.2022 by se dožil 82 let.
Odešel jsi, ale navždy zůstaneš v srdcích těch, kteří Tě měli rádi.
S úctou a láskou vzpomínají
přítelkyně Maruška, dcera Drahomíra a synové Martin a Michal s rodinami a ostatní
příbuzní a známí.
Děkujeme za tichou vzpomínku.
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Pozvánky
Kulturní komise obce Závišice pořádá

ZÁVIŠICKÝ KVÍZ
v pátek 18. 3. v 18 hod. v Pohostinství U Kremlů
Registrace na tel.: 733 769 150 nebo mailem: hyvnarmartin@seznam.cz
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Školní okénko

Zprávičky z naší základní školičky ☺
Měsíc únor by sice mohl svádět k odpočinku po lednu, který byl nabitý písemkami
a zkoušením, ale my jsme ani tento měsíc ve škole nezaháleli.
Z nového projektu „Šablony III“ postupně nakupujeme robotické stavebnice LEGO
SPIKE, na kterých se žáci učí základům programování, učí se pracovat dle návodu
a rozpohybovat jednotlivé modely pomocí programu, který děti samostatně vytvářejí
na tabletech.
Stejně jako v předchozích letech, i letos se na naší škole konala recitační soutěž. Děti
recitovaly básničky dle svého výběru a v každé kategorii byla ohodnocena první tři
místa. Byl to velmi nelehký úkol, protože děti se na soutěž připravily opravdu
pečlivě a k recitaci si vybraly moc pěkné básně. Nakonec se porota složená z učitelů
shodla na tomto umístění:
Kategorie 1. ročník:
1. místo Julie Michálková
2. místo Ema Šablaturová
3. místo Jan Macháček
Kategorie 2. – 3. ročník:
1. místo Filip Kuběna
2. místo Elena Boháčová
3. místo Martin Durák
Kategorie 4. – 5. ročník:
1. místo Ondřej Bartoň
2. místo Elen Schillerová
3. místo Lukáš Černý

Mgr. Aleš Jarolím
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Únor, nejkratší měsíc v roce, jsme ve školce v žádném případě nezaháleli
a zažívali opět spoustu zábavy, úkolů, dobrodružství a učení se nových
věcí.
Sněhu jsme si sice moc neužili, ale to nám ani trochu nevadilo, protože
dovádění v lese nebo na poli je taky moc fajn.
Čiperky si vyzkoušely nového školkového robota, který rozvíjí pravolevou orientaci
a dokonce i základy programování.
Povídali jsme si o dopravních prostředcích, o povolání, o masopustu, který k únoru
patří. V týdnu pohádkových postav jsme s dětmi ze Skřítků cestovali, jak jinak, než
do pohádek, a dokonce jsme si tím i přivolali školkový karneval. Celé dopoledne bylo
tak trochu sportovně-zábavné, v maskách jsme byli úplně všichni, někteří dokonce
k nepoznání.
V únoru jsme dokončili poslední lekce v bruslení, které jsme začali už v říjnu. Některé
děti stály na bruslích úplně poprvé a snad ne naposled, protože musíme všechny moc
pochválit, jak byli šikovní.
S bruslením, jakožto zimním sportem, končíme akorát včas, protože se už všichni moc
těšíme na jaro a každou procházku pozorujeme sněženky, které už na nás, na některých
místech, vykukují.
Usměvavé dny Vám ze školky přeje paní učitelka Barča Zahradníčková.
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Pozvánka do Rybí
Milí Závišané,
rádi bychom vás pozvali k nám do Komunitního centra Věžička Rybí. Pořádáme
různé taneční, řemeslné, divadelní a umělecké dílny, workshopy, přednášky nebo
akce pro veřejnost, vybere si každý :-) Akce pro vás pořádáme zdarma.
Protože dílny a workshopy mají omezenou kapacitu, přihlásit se můžete dopředu,
abyste si zajistili místo, a to na e-mail info@vezickarybi.cz nebo tel. 776 772 991.
Na ostatní akce je vstup volný. Pokud byste chtěli dostávat program na další měsíce
také do mailu, stačí se přihlásit k odběru na stejné mailové adrese.
Těšíme se na viděnou :-)
Věžička Rybí
Rybí 102 / www.vezickarybi.cz / FB: @VezickaRybi
Program Věžičky na BŘEZEN 2022
PRAVIDELNÉ AKCE
- Hudební dílny: BAREVNÁ HUDEBKA pro děti od 1,5 roku - KAŽDOU
STŘEDU od 16:00 a 17:00 - hudební kroužek, ve kterém vaše děti mohou začít
objevovat hudební svět
- Umělecké dílny: VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI OD 2 LET - KAŽDÝ
DRUHÝ ČTVRTEK - 10.3 a 24.3. od 16:00 - výtvarka šitá na míru vašim dětem
- Umělecké dílny pro dospělé a starší děti: MRAMOROVÁNÍ PAPÍRU
A VÝROBA KNÍŽKY - ČTVRTEK 17.3. od 16:30 - vyrobíme si malý zápisník
nebo deník pomocí japonské vazby i s vazbou lepenou v pevných deskách.
A zbyde-li nám čas, vyzkoušíme si, jak na škrobový či mramorovaný papír.
- Divadelní dílny: KURZ AUTORSKÉ DRAMATICKÉ TVORBY - KAŽDÁ
DRUHÁ STŘEDA - 9.3. a 23.3. od 17:00 - improvizace, fyzické divadlo,
performance, práce s tělem, hlasem, prostorem a časem.
- Taneční dílny: IRSKÝ TANEC PRO ZAČÁTEČNÍKY - KAŽDÉ ÚTERÝ
od 22.3. od 18:00 - tanec, jehož historie sahá až ke starým Keltům a druidům.
Poznejte s námi pestrou paletu tanečních kroků, rytmů a hudby - pro děti od 12 let
a dospělé kteréhokoliv věku
NEPRAVIDELNÉ AKCE
- SOBOTA 5.3. od 15:00 - Řemeslné dílny: KOBLIHY 3X JINAK - společné
smažení :-) - tři různé recepty - kynutý - tvarohové koblihy - koblihy s vínem
- ÚTERÝ 8.3. od 17:00 - ONLINE Přednáška: TRÁVICÍ SOUSTAVA
A VÝŽIVA MIKROBIOTY - Biologické pochody související s naší trávicí
soustavou uvedeme do kontextu, abychom se každý den mohli lépe rozhodnout
v tom, co na talíř patří víc a co naopak méně. Nekrmíme totiž pouze sebe a naši
mikrobi mají také hlad! - napište nám a zašleme vám link
- ČTVRTEK 10.3. od 16:00 a SOBOTA 12.3. od 14:00 - Řemeslné dílny:
DÁMSKY TVOŘIVĚ-ŠICÍ DÍLNY - Chtěly byste si vytvořit vlastní sukni?
Naučíme se základní střihovou konstrukci rovné sukně, kruhových sukní a různé
modelové úpravy. Poté si navržené sukně společně ušijeme.
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- SOBOTA 19.3. od 10:00 - Taneční dílny: celodenní TANEČNÍ A POHYBOVÁ
DÍLNA PRO ŽENY KAŽDÉHO VĚKU - zastavení, ztišení, pohyb, tanec,
zpomalení, rytmus, zrychlení, odvaha, prostor, spojení…
- PÁTEK 25.3. od 18:00 - HRANÍ VE VĚŽIČCE - přijďte si poslechnout, zahrát
a zabékat :-) pokud máte, nástroje s sebou - vstup volný
- SOBOTA 26.3. od 15:00 - Taneční dílny: TANEČNÍ WORKSHOP S PRVKY
ROMSKÉHO TANCE - temperament a energie v tanci, který má své kořeny
v oslavě země a života
- ÚTERÝ 29.3. od 17:00 - Přednáška: Z HOMEOPATIE - HOMEOPATIE
A DALŠÍ POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH - Něco se stalo? Náhlé úmrtí,
vyhazov z práce, rozvod, komplikace při nemoci…takové situace nás hází do stavů
smutku, strachu, vzteku až bezmoci, celkového vyčerpání - jaké máme možnosti si
pomoci? - vstup volný
PŘIPRAVUJEME
PÁTEK 1.4. od 14:00 - Řemeslné a umělecké dílny: VELIKONOCE
VE VĚŽIČCE
NEDĚLE 3.4. od 15:00 - VELIKONOČNÍ JARMARK
a další…

Nabídka práce
BRIGÁDA-ÚKLID V RS „U Kateřiny“ Štramberk
Přijmeme brigádnice na úklid v RS „U Kateřiny“ ve Štramberku na měsíce květen,
červen a září. Vhodné pro aktivní důchodce bez zdravotního omezení či studenty.
Požadujeme: pečlivost, spolehlivost, samostatnost a odpovědnost za práci.
Nabízíme: práce v příjemném prostředí, stravné, odměna za práci dle velikosti
pracovního úvazku
PROVOZNÍ/RECEPČNÍ V RS „U Kateřiny“ Štramberk
Do areálu RS „U Kateřiny“ Štramberk přijmeme provozní/recepční na měsíce
květen-září. Požadujeme: praxi v oboru, samostatnost, zodpovědnost, komunikace
se zákazníkem, znalost práce na PC (word, excel, outlook, základy účto).
Nabízíme: práci v příjemném prostředí, ubytování, stravné, odměna za práci
dle velikosti pracovního úvazku 25.000 Kč-35.000 Kč
Kontakt: Ing. Martina Novobilská, Provozovatel RS „U Kateřiny“ ve Štramberku
Tel.: 603 296 364
ÚDRŽBÁŘ SPRÁVCE RS „U Kateřiny“ Štramberk
Hledáme brigádníka na pomocné práce spojené s provozem rekreačního areálu
„U Kateřiny“. Náplň práce: drobné opravy, nátěry, údržba. Možnost práce celoročně
po dohodě.
Nabízíme: práce v příjemném prostředí, stravné, odměna za práci dle velikosti
pracovního úvazku.
Kontakt: Vladimír Novobilský, Provozovatel RS „U Kateřiny“ ve Štramberku
Tel.: 603 867 382, ukateriny@novos.cz, www.ukateriny.cz
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Inzerce

Začátek letního času
V neděli 27. března 2022 se přechází na letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.

Plánované akce
POUŤOVÁ ZÁBAVA
5. 7. 2022
XXXI. OBECNÍ DOŽÍNKY
13. 8. 2022
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 3/2022 vydáno 1. 3 . 2022
Vydává: Obecní úřad 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: 24. 3. 2022
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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