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Obecní úřad informuje
Aktuální dění v obci
Po zimní pauze se nám již naplno rozběhly jak stavební, tak i ostatní práce, které čekaly
na vhodné počasí a roční období, které bylo zapotřebí.
1. Mezi největší akce pro letošní rok určitě patří výstavba bezbariérového chodníkového
tělesa na Pasekách. Práce se naplno rozběhly ihned začátkem dubna a budou trvat
po etapách cca do října dle harmonogramu prací a hlavně co nám počasí dovolí.
Celková délka chodníku je 500 m (425 m + 75 m) včetně dvou nasvětlených přechodů
pro chodce, zatrubnění stávajícího příkopu, propustku pod cestou a nasvětlení
chodníku v celé délce. Zhotovitelem je společnost JAPSTAV MORAVA s.r.o.
s vysoutěženou cenou 8.170.892 Kč, projekt bude částečně hrazen z dotace SFDI.
2. Ve sportovním areálu u travnatého hřiště jsou již instalovány pro hráče nové střídačky
s opěradly a lavičky pro diváky. U dětského hřiště s prolézačkami bude z důvodu
bezpečnosti postaven plot (na straně od potoka), aby se předešlo případnému úrazu.
Nyní jsou již zabetonovány sloupky a v nejbližší době bude namontováno pletivo.
Vše vybudováno svépomoci našimi zaměstnanci údržby.
3. Na MŠ Závišice (nad šatnou) byla z důvodu havarijního stavu (zatékání) provedena
celková oprava střechy.
4. Do přisálí kulturního domu U Kremlů byly zakoupeny a naistalovány nové záclony
a závěsy z důvodu vyřešení špatné akustiky.
5. Na školním hřišti u tenisových kurtů bylo nainstalováno nové oplocení, včetně
ochranné sítě a to z důvodu toho, aby i v odpoledních hodinách mohla hřiště
s tenisovou zdí využívat veřejnost.
6. V obci byla umístěna dvě nová hnízda bezdrátového rozhlasu a to v místech, která
byla hluchá. Jedno hnízdo je na výjezdu směr Sedlnice a druhé za hřbitovem směr
na Paseky.
7. V tělocvičně ZŠ byla zakoupena nová velká vestavná skříň, která byla pořízena
z důvodu toho, že škola neměla možnost své učební pomůcky mít uschovány
a různě se po nářaďovně povalovaly a ničily se. Nářaďovna následně byla zbavena
nepotřebných věcí, které se již vůbec nepoužívaly a jen zabíraly místo jiným herním
prvkům, vše po konzultaci s ředitelkou školy a zástupci TJ.
8. Během první půle května bude probíhat oprava výtluků po obci.
Závěrem dnešní zprávy bych Vás rád všechny pozval na kulturní a sportovní akce,
které se konečně po dvouleté pauze mohou uskutečnit za běžných podmínek, na které
jsme byli zvyklí před pandemii COVID-19.
Letošní 31. OBECNÍ ZÁVIŠICKÉ DOŽÍNKY proběhnou v termínu 13. srpna 2022.
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Nabídka pronájmu
Obec Závišice v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
zveřejňuje
na základě usnesení Zastupitelstva obce Závišice č. 458/2022 z 28. 3. 2022
záměr pronajmout nemovitý majetek ve vlastnictví obce Závišice
v katastrálním území Závišice a obci Závišice, zapsaný na listu vlastnictví 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín
nacházející se
v přízemí budovy obecního úřadu č. p. 115, která je součástí pozemku parc. č. 8/1
(bývalá ordinace lékaře s čekárnou a WC).
Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory jako celek
se samostatným vchodem a bezbariérovým přístupem:
místnost (bývalá čekárna) o výměře 8,65 m2,
místnost (bývalá ordinace) o výměře 17,6 m2,
sociální zařízení (WC) o výměře 2,65 m2
za účelem provozování služeb pro občany
(např. pedikúra, masáže, holičství, apod.).
Minimální výše nájemného je stanovena
z důvodu veřejného zájmu - poskytování služeb občanům obce Závišice na:
1.000 Kč/měsíc při pronájmu 1 dne v týdnu, tj. 4 dny v měsíci,
2.000 Kč/měsíc při pronájmu 2 dnů v týdnu, tj. 8 dnů v měsíci, … atd.
Energie a úklid jsou zahrnuty v ceně nájmu.
Může být i více nájemců dle zájmu o určité dny.
Soboty, neděle - pouze v měsících mimo topnou sezónu.
Nabídky budou hodnoceny komisí složenou ze zastupitelů obce dle:
1) charakteru využití,
2) ceny pronájmu,
3) četnosti využití dnů v týdnu.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit, předložit připomínky na ObÚ Závišice.
Písemné nabídky podávejte v zapečetěné obálce s nápisem
„PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V BUDOVĚ OBÚ-NEOTEVÍRAT“
na adresu: Obec Závišice, Závišice 115, 742 21 Kopřivnice.
Termín podání nabídek je do 8. 6. 2022 do 12 hod.
V případě zájmu o bližší informace nebo prohlídku prostor kontaktujte:
Ladislav Lípový, starosta, tel. 556 856 000, 773 012 152, starosta@zavisice.cz
Obec Závišice si vyhrazuje právo zrušit tento záměr, nebo nevybrat žádnou nabídku.
Ladislav Lípový v. r.
starosta
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Blahopřání jubilantům
Anna Jurečková
Anežka Sopuchová
Jiří Richter
Dagmar Rozsivková
Ladislav Fiala
Jana Hývnarová

Helena Lichnovská
Jiří Dvořák
Anna Kuběnová
Pavel Lichnovský
Jiří Holomucký

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.
V dubnu 2022 oslavili

ZLATOU SVATBU
manželé Bronislava a Karel Horutovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Klub důchodců
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 11. 5. 2022 v 16.00 hod.
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Aleš Bajer, předseda KD

Velikonoční skautské kuřátko 2022
Letos jsme se ve čtvrtek 7. dubna opět zapojili do celostátní sbírky
„POMOZTE DĚTEM“. Před Obecním úřadem v Závišicích jsme rozdávali
za příspěvek do kasičky velikonoční výrobky.
Podařilo se nám vybrat 5.439 Kč.
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou
postižené, zanedbávané či ohrožené. Děkujeme všem, kteří přispěli!!!
Skautské oddíly Minehawa a Štramberští rytíři
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Pozvánky

Sb o r d o b r o v o ln ý ch h a s ičů Zá v iš ice
s p o le čn ě s o b cí Zá v iš ice
p o ř á d a jí n a o s la v u
8. k v ě t n a - Dn e v ít ě z s t v í

Zá v iš icko u
v a tru
Za příznivého počasí v pátek 6. 5. 2022 v 18 hod.
na Hůrce u Vyhlídky JUDr. Václava Hyvnara.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá
na sobotu 7. 5. 2022.
Občerstvení a špekáčky jsou zajištěny.
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Těšíme se na viděnou :-) Věžička Rybí
Rybí 102 / www.vezickarybi.cz / FB: @VezickaRybi

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 telefon 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.

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 - 12.5. a 26.5. od 16:00 - výtvarka šitá na míru vašim
dětem
Umělecké dílny pro dospělé a starší děti: GRAFICKÉ TECHNIKY
- ČTVRTEK 19.5. od 16:30 - na květnové výtvarné dílně si vyzkoušíme pár
z nepravých grafických technik. Konkrétně techniku monotypu a tisk z koláže.
V obou případech jde o univerzálně využitelnou techniku pro dospělé i děti.
Divadelní dílny: KURZ AUTORSKÉ DRAMATICKÉ TVORBY - KAŽDÁ
DRUHÁ STŘEDA - 4.5. a 18.5. od 17:00 - improvizace, fyzické divadlo,
performance, práce s tělem, hlasem, prostorem a časem.
Taneční dílny: IRSKÝ TANEC PRO ZAČÁTEČNÍKY - KAŽDÉ ÚTERÝ
od 18:00
NEPRAVIDELNÉ AKCE
PÁTEK 6.5. a 20.5. od 16:00 - DÁMSKY TVOŘIVĚ-ŠICÍ DÍLNA - pro dámy,
které se chtějí naučit - květnové téma: dětské čepice, tepláky a legíny
PÁTEK 6.5. od 16:30 - VYMĚŇ / PRODEJ SAZENIČKY - máte hodně sazenic
nebo naopak vám některé chybí? Zkuste štěstí na našem bazárku.
PÁTEK 13.5. od 18:00 - HRANÍ VE VĚŽIČCE - setkání místních i přespolních
hudebníků
PÁTEK 20.5. od 16:00 - Řemeslné dílny: PEČEME PERNÍKOVÉ UŠI
- naučte se s námi péct perníkové uši
PÁTEK 27.5. od 19:00 - Muzikál pro dospělé: O KOBLÍŽKOVI aneb jak to
bylo s Koblížkem doopravdy - Novojičínské sdružení Fčíl a tu se pustilo
do netradičního zpracování známé pohádky originálním způsobem - vstupné
dobrovolné

ZVEME VÁS DO VĚŽIČKY RYBÍ - KVĚTEN 2022
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Finanční úřad informuje
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc duben jsme v naší školce zahájili prací v rámci Velikonoční dílničky,
kde děti ve spolupráci s rodiči tvořily různé Velikonoční dekorace, např.
papírové beránky, zajíčky z vlny a přírodnin nebo skládaná papírová kuřátka.
Zájemci si dokonce vyzkoušeli netradiční způsob zdobení velikonočních
vajíček, pomocí inkoustu a zmizíku. Pro všechny účastníky Velikonočního
tvoření bylo nachystané výborné občerstvení. Pro děti byl připravený čaj i bábovka,
a rodiče si u nás mohli vypít kávu. Společné odpoledne jsme strávili v příjemné atmosféře
a všichni si domů odnesli nejen dobrou náladu, ale také vydařené výrobky.

Pár dnů po Velikonočním tvoření si mohly předškolní děti poprvé vyzkoušet ukázkovou
hodinu ve škole. Děti zavítaly do 1. třídy, kde si mohly s panem učitelem vyzkoušet,
jak vypadá výuka v 1. třídě. Děti si návštěvu moc užily, prokázaly, že jsou šikovné,
což potvrdil i pan učitel.

V dalším týdnu jsme pro děti nachystali překvapení, kdy si za odborné asistence mohly
vyzkoušet malování voskem, tzv. enkaustika, neboli enkaustické malování. Na výběr byly
různé druhy zápichů. Při malování se ukázala velká dětská fantazie a kreativita. Malované
zápichy si děti odnášely domů společně s dalšími výrobky, které jsme vytvářeli v průběhu
aktivit ve školce.
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Asi nejdůležitějším dnem měsíce dubna byl ve školce den zápisu našich Čiperek
do 1. třídy. Všechny děti prošly zápisem na jedničku a prokázaly, že jsou skvěle
připravené na tento velký krok.

V rámci tématu „Život u vody“ jsme s dětmi upořádaly pěší výlet k nedalekým
Boroveckým rybníkům. Po cestě měly děti možnost všímat si probouzející se jarní
přírody, ptát se na dotazy ohledně rostlin a zvířátek, které u rybníků rostou a žijí.
V přírodě nám všem vyhládlo, takže jsme si s chutí snědli připravené svačiny
a posilnili se tak na cestu zpátky.

Hanka Hábová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Měsíc duben pro nás začal opravdu velice úspěšně. Hned 1. dubna pořádala naše
škola turnaj malotřídních škol v pexesu. V kategorii druhých ročníků obsadila Elena
Boháčová třetí místo a Vojtěch Černý svou kategorii prvních ročníků dokonce vyhrál
– oběma reprezentantům naší školy gratulujeme.
Od 4. dubna začal opět po dvou letech na naší škole plavecký výcvik. Děti se každé
pondělí na krytém bazéně v Kopřivnici učí plaveckým dovednostem a zdokonalují
své již nabyté zkušenosti.

V rámci akce “Ukliďme Česko“ jsme
v pátek 8. dubna vyrazili na úklid Závišic
a blízkého okolí. Bohužel se ukázalo, že si
lidé přírody ve svém okolí příliš neváží,
jelikož děti za pouhé dopoledne nasbíraly
obrovské množství odpadků.

Již v měsíci březnu se v naší škole konalo školní kolo pěvecké soutěže a ti nejlepší
postoupili do soutěže malotřídních škol, kterou
pořádá Základní škola Lubina pod názvem
„Lubinský zpěváček“. Velké pěvecké finále
se konalo ve čtvrtek 21. dubna v Domě dětí
a mládeže v Kopřivnici. Zde jsme tedy opravdu
ukázali, jaké máme v naší škole šikovné zpěváky.
Štěpánka Navrátilová obsadila ve své kategorii
krásné první místo, Martin Durák, Marie Hyvnarová
a Julie Michálková obsadili shodně ve svých
kategoriích druhá místa – opět velká gratulace.
Naše zpěváky podpořili doprovodem na klavír
i rodiče, a to paní Navrátilová a pan Hyvnar, za to jim patří také velký dík.
Poslední týden v dubnu jsme si oživili vynikajícími svačinkami, které si v rámci
„Svačinkového dne“ pro nás připravili žáci 2. ročníku. Při této akci si děti procvičují
finanční gramotnost a zároveň rozhodují o tom, za co vydělané peníze společně
utratí.
Přejeme Vám pěkné májové dny.
Mgr. Aleš Jarolím

10

Zpravodaj/květen 2022

Pozvánka na hasičskou soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na XI. ročník soutěže v požárním útoku

O POHÁR STAROSTY SDH
v sobotu 21.5.2022 v areálu obecního sportoviště
15,00 hodin

zahájení soutěže Mužů a Žen

Občerstvení zajištěno
Na Vaši účast se těší hasiči ze Závišic

Novojičínští policisté darovali krev
Na Tranfuzním oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín a.s.
v Novém Jičíně se v ranních hodinách dne 28.4.2022 sešla
necelá dvacítka policistů z Územního odboru Nový Jičín
a jejich kolegové z vybraných článků Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, aby se zúčastnili
dobrovolného dárcovství krve a krevní plazmy.
Jedním odběrem plné krve na transfuzním oddělení může dárce zachránit až
čtyři lidské životy!
Jelikož je v současné době nedostatek krve celorepublikový problém, rozhodli se
policisté do dárcovství zapojit, podpořit dobrou věc a motivovat ostatní, kteří
doposud s touto aktivitou nezačali.
Na dobrovolném dárcovství krve se podíleli nejen policisté z řad
letitých dárců, pro které je darování krve již pravidelnou záležitostí
a na odběry chodí v průběhu celého roku, ale také několik prvodárců.
Krev je cennou tekutinou, čehož si jsou policisté vědomi a rozhodnutím ji
darovat vyjádřili ochotu pomoci tímto způsobem k záchraně života a zdraví.
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor
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Inzerce

Nabídka práce
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