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Obecní úřad informuje
Aktuální dění v obci
Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku se na vás obracím opět po roce a to na téma sečení a ořezu dřevin.
Jako první bych věnoval pozornost sečení travního porostu. Předně bych velmi rád
poděkoval všem, kterým není lhostejné, jak to před jejich domem vypadá a i když ten
kousek před plotem není jejich, tak neváhají a tu chvíli obětují k posečení. I toto vždy
svědčí o tom, že jim není lhostejné, jak to na obci vypadá. Jezdím pravidelně po obci
a vidím místa, kde je radost se podívat, ale pak ujedu jen pár metrů dále a člověku se až
nechce věřit, že je to ve stejné obci. Velmi si vážím každé takové pomoci z řad občanů,
protože naši dva zaměstnanci, určeni na tuto práci, mají hlavně z jara opravdu co dělat,
aby celou obec stačili posekat a aby nezůstala místa, kde to přeroste a pak s velkými
obtížemi se to již zvládá. Samozřejmě to není jen o sečení, ale také o údržbě všech
těchto míst po obci. Proto bych znovu požádal o vstřícnost ze strany občanů, aby
pomohli našim zaměstnancům, jak jen budou moci.
Dále bych se zastavil u ořezu dřevin. Zde bych apeloval na občany, kteří mají
vysazenou zeleň (stromy, keře atd.) v blízkosti komunikací nebo chodníku, ať zajistí
jejich celoroční údržbu, aby nezabraňovaly v průjezdu techniky, třeba při svozu odpadů
po obci nebo v horším případě nedošlo k úrazu na chodnících. Naši zaměstnanci mají
určené, že pokud budou místa, kde zeleň nebude udržována a přesahuje víc, než je
zdrávo, provedou ořez jen toho nejnutnějšího, co bude třeba, ale určitě nebudou trávit
čas s estetickým vzhledem. Od toho jsou majitelé daného porostu, aby si udržovali tuto
zeleň dle jejich představ. Proto i zde bych, jako v předchozím odstavci, požádal
o vstřícnost z vaší strany.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří i malou měrou přispějí k dobré věci a to jak
za sebe, tak hlavně za naše zaměstnance, že vám není lhostejné, v jaké obci žijeme
a snažíme se ji společně zvelebovat. Děkuji.
Ladislav Lípový – starosta obce

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice
bude z důvodu čerpání dovolené
v pondělí 4. 7. uzavřen.
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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
Renata Pustějovská
Jana Najzarová
Anna Mizeráková
František Gajdušek
Jaroslav Gajdušek
Vlastimila Bajerová

Ivan Vjaclovský
Marcela Lichnovská
Lumír Galia
Radomíra Thomke
Růžena Dorotíková
Svatava Špačková

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
spojená s vaječinou
se uskuteční
ve středu 15. 6. 2022 v 16.00 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů.
S sebou vezměte 4 vejce na osobu.
Aleš Bajer, předseda KD

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
středa 13. 7.
středa 10. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Pozvánky
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Noc kostelů již brzy v Závišicích
Již v pátek 10. června 2022 od 17 hodin proběhne v kostele sv. Cyrila
a Metoděje v Závišicích Noc kostelů.
Připravený program je rozdělen na 3 části. V úvodní první části, která bude
ryze hudební, se můžete těšit na sboreček Notičky pod vedením paní učitelky
Barbory Zahradníčkové. Sboreček je složen dětmi z Mateřské školy
ze Závišic, které s paní učitelkou Barborou pilně trénují své vystoupení. Malé
předškoláky vystřídají už o něco zkušenější školáci se svými sólovými
vystoupeními. Završení první části programu nacvičuje chrámová schola,
která v Závišicích pod vedením Aleše Kuběny působí již několik let. Vystoupí
pro vás zpěváci a hudebníci napříč různými generacemi a s rozličnými
hudebními nástroji.
Po této sérii hudebních vystoupení se můžete těšit na volný program
se soutěžními stanovišti pro děti, degustací mešních vín, klášterního piva
a kostelníkovy medoviny pro dospělé, zážitkovými prohlídkami kostela,
možností kávy, čaje a slaného i sladkého občerstvení.
V 19:15 hodin zahájíme druhou část programu. Vyslechnete si slavnostní
fanfáry v podání žesťových nástrojů pod taktovkou Aleše Kuběny. Poté
budeme mít jedinečnou příležitost vyslechnout excelentní vystoupení vokálněinstrumentálního souboru Musica Priboriensis. Jsme moc rádi, že soubor
plný talentovaných zpěváků naše pozvání přijal. Určitě stojí za připomenutí, že
se souborem vystupují také nadaní zpěváci ze Závišic – Kateřina Thomke,
Renáta Navrátilová a Michal Kuběna.
Před zahájením závěrečné části bude opět prostor pro prohlídku kostela
a občerstvení. Ve 20:20 hodin přivítáme Vítka Rašku z Kopřivnice, který si
pro nás připravuje povídání na téma křesťan a společnost. Celý program
zakončíme společnou adorací a ve 21 hodin modlitbou za Závišice.
Po celou dobu programu budete moci nahlédnout do historických zápisů z farní
kroniky, do fotografií ze současného života, do informací o životech bratrů
Pavla a Václava Hyvnarových, a také do různých zákoutí kostela od zákristie až
po zvony.
Všechny srdečně zveme a těšíme se na viděnou v pátek 10. června.
Za pořadatelský tým Karolína Najzarová
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Bližší informace a podmínky s přihláškou k vyzvednutí
na https://www.pohostinstviukremlu.cz/,
případně v pohostinství nebo tel. 773 955 583
7
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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.
Těšíme se na viděnou a přejem krásné dny :-) Věžička Rybí
Rybí 102 / www.vezickarybi.cz / FB: @VezickaRybi

ZVEME VÁS DO VĚŽIČKY RYBÍ - ČERVEN 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 - 9.6. a 23.6.
od 16:00 - výtvarka šitá na míru vašim dětem
Umělecké dílny pro dospělé a starší děti: MRAMOROVÁNÍ
PAPÍRU - ČTVRTEK 16.6. od 16:30 - na červnové výtvarné
dílně se budeme věnovat mramorování, výtvarné technice
která se dá využít nejen pro mramorování papíru
Divadelní dílny: KURZ AUTORSKÉ DRAMATICKÉ TVORBY
- KAŽDÁ DRUHÁ STŘEDA - 15.6. a 29.6. od 17:00
- improvizace, fyzické divadlo, performance, práce s tělem,
hlasem, prostorem a časem.
Taneční dílny: BOJOVÝ TANEC S PRVKY KUNG FU
- KAŽDÉ ÚTERÝ od 17:00
Taneční dílny: IRSKÝ TANEC PRO ZAČÁTEČNÍKY
- KAŽDÉ ÚTERÝ od 18:00
NEPRAVIDELNÉ AKCE
PÁTEK 17.6. od 18:00 - HRANÍ VE VĚŽIČCE - zveme vás
na další setkání místních i přespolních hudebníků
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc květen byl ve znamení splněných přání. Dne 6. 5.
jsme se sešli s rodiči a dětmi na zahradě naší mateřské
školy, kde jsme dětem splnili několik přání. Rodiče spojili
své síly a vytvořili několik nových prvků – kuchyňku,
váhu, stolní hru, teepee a několik květináčů. Děti měly možnost opéct
si špekáček a společně si pohrát. Velmi si vážíme všech, kteří se
zapojili a pomohli nám.

Jelikož byl v květnu svátek všech maminek, tak si Skřítci i Čiperky
povídali o své rodině. O rodičích, sourozencích a kde bydlí. Děti se
také učily nové písničky a básničky.

Starší děti ze Sborečku se zúčastnily
dvou vystoupení pro seniory. První se
konalo v Závišicích dne 18. 5.
Ve čtvrtek dne 19. 5. se konalo druhé
vystoupení v Domově Příbor.
Vystoupení se dětem velice povedlo,
a vykouzlily nejeden úsměv na tváři.

Krásné jarní počasí jsme trávili co nejčastěji venku
na čerstvém vzduchu. Ať už na naší zahradě, kde si děti
pohrály s novými prvky, nebo na procházkách po naší obci.
Pozorovali jsme květiny, zvířátka a sbírali přírodniny. Začali
jsme také s delšími pěšími procházkami, například
na Libhošťskou hůrku.

V tomto měsíci byly také úspěšně ukončeny všechny odpolední kroužky.
Před námi je červen, poslední měsíc tohoto školního roku, který bude věnován
především předškolním dětem ze třídy Čiperek, kteří budou pasováni na školáky.
Rodičům i dětem přejeme spoustu zdraví a pozitivní nálady.
Diana Masudová
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Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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Inzerce

Vyčistím sedačky, čalouněný nábytek, koberce,
interiéry automobilů mokrou cestou.
Jiří Marek, tel. 739 640 626
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