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Obecní úřad informuje
Oznámení ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce, a.s. informuje
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
ve středu 24. 5. 2017 v době 7.45-15.00 hod.
pro celou obec Závišice.
V tento den bude Obecní úřad Závišice uzavřen.

Pozvánka na zájezd
Obec Závišice pořádá v pátek 26. května 2017
POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Bruntál - zámek

Zlaté Hory (Ondřejovice)
- Zlatokopecký skanzen

Hanušovice - Pivovar HOLBA, a.s.
- exkurze s ochutnávkou a společnou večeří

Odjezd: v 6.45 hod. od obecního úřadu
Cena zájezdu: 350 Kč/osoba
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 22. 5.
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Pobyt v přírodě
Každoročně se tímto způsobem snažím apelovat
na všechny Závišany, abychom se k přírodě chovali
slušně! Ani letos tomu nebude jinak.
Pobyt v přírodě a to i se psy má svá pravidla a dokonce
je toto ošetřeno v zákonech. Nebudu vypisovat citace
nezáživné litery zákona, ale pokusím se požádat Vás
svými slovy.
Prosím a žádám všechny spoluobčany, abyste se
chovali v přírodě tiše, nepouštěli psy na volno a pohybovali se pouze po cestách
a chodníčcích.
Prosím Vás o to z důvodu hnízdění ptactva a kladení mláďat divoké zvěře, která žije
kolem nás.
PROTO DO PŘÍRODY NEJEZDĚTE, ALE CHOĎTE !!!
Lesní zákon 289/1995 Sb., zakazuje jezdit a stát s motorovými vozidly
v lesích. Lesní zákon platí bez ohledu na to, zdali je cesta opatřena závorou,
dopravní značkou či neoznačena.
SVÉ PSY DRŽTE NA VODÍTKU !!!
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti
(č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Tedy nejen les, ale i louky
a polnosti.

Odpady a zase odpady
V Závišicích sbíráme biologicky rozložitelný odpad z domácnosti a zahrad
do hnědých kontejnerů. Má to svá úskalí v průběhu celé sběrné sezóny. Na podzim je
to přetěžování kontejnerů shnilým ovocem a teď na jaře je to likvidace keřů a stromů.
Logicky uvažující člověk se při práci na zahradě chová šetrně, hrubší větve si
uschová na topení a drobné větve si podrtí (což nabízíme i z obce) a použije drť
do kompostu nebo jako mulč pod rostliny.
Pomalu už se přestávám divit, čeho jsou lidé schopni na úkor ostatních a hlavně
pod příkrovem tmy, kdy si připadají neviditelní.
Nacpat a „obsadit“ kontejnery několika větvemi přerostlých thujíí jalovců či jiné
zahradní dřeviny, které v kontejneru nemají co dělat, je prostě chování rozmazleného
děcka.
Využívejte kontejnery na tento materiál, ale rozstříhejte, rozřezejte větve a pak se do
kontejneru vejde další odpad, který chtějí likvidovat i vaši sousedé. Děkuji
Zdeněk Vajda, starosta obce Závišice
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Blahopřání jubilantům
Anna Jurečková
Jiří Richter
Jana Hývnarová

Helena Lichnovská
Jiří Dvořák
Jan Hyvnar

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se koná ve středu 10. 5. 2017 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců pořádá pro své členy
zájezd, který se uskuteční ve čtvrtek 11. 5. 2017:
7.00
odjezd od Obecního úřadu Závišice
9.00-11.00
Zámek Pszczyna
11.45-12.30
Obora zubrů
13.00-15.00
Goczalkowice zahradnictví Kapias
16.00-17.00
Rychaltice - Hospoda U Richarda (hradí účastník) cena 100 Kč
17.30
návrat do Závišic
Cena zájezdu: 150 Kč (účastník, který není členem klubu 250 Kč)
Je ještě několik volných míst. Zájemci se mohou přihlásit u p. R. Michálka.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

2. 5. a 30. 5.
Český den proti rakovině - 10. květen 2017
V tento den bude na různých místech nabízen k prodeji květ měsíčku
zahradního s modrou stuhou a s letáčkem. Tématicky jsou sbírka a preventivní
letáčky zaměřeny na nádorové onemocnění hlavy a krku (nádory ORL).
Minimální cena květinky je 20 Kč (a více). Květinku si můžete zakoupit v ZŠ
a MŠ, u kostela, na schůzce důchodců (středa 10. 5. - na ObÚ od 15 hod.)
nebo u mne doma - tel. 725 589 089.
Další možnost je zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo
DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777 (cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč,
LPR Praha obdrží 29 / 59 / 89 Kč). Přispět můžete i na sbírkový účet 6500065/0300
do 30. 11. 2017. Takto umožníte Lize proti rakovině (LPR) plnit své poslání: šířit
nádorovou prevenci, zlepšovat kvalitu života onkologických pacientů, podporovat
onkologický výzkum a přispívat k lepšímu vybavení onkologických pracovišť.
Za všechny, kterým takto pomůžeme, děkuji.
Jaromíra Hajdová
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Pozvánky
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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Výbor TJ Závišice z.s. svolává všechny členy TJ Závišice na

mimořádnou valnou hromadu
která se bude konat v pátek 12.5.2017 v 18.00 v restauraci Bowling Závišice
program: prodej pozemků TJ ( hřiště ) obci za účelem vybudování sportovního areálu

Radek Rýpar bronzový na evropském poháru
Skvělé výkony předvádí Radek Rýpar v České reprezentaci kadetů na evropských
pohárech. Jeho první vystoupení na tomto klání v ruské Tule ukázalo, že má na to prát
se v evropské konkurenci o medailové pozice. V silné konkurenci v kategorii do 55 kg
se po vynikajícím výkonu probojoval až k bojům o medaile. V zápase o třetí místo ale
podlehl Armanu Gambarianovi z Ruska a zůstal těsně pod stupni vítězů. Že to nebyl
náhodný úspěch, prokázal Rýpar hned za týden v dalším kole evropského poháru
v Teplicích. V cestě
k medailovým pozicím mu
zůstala na štítě řada
výborných ostřílených borců.
Postupně
zdolal
Srba Danila Pocucu, Itala
Michele Schiraldiho,
Denyse Tudytského z Ukrajiny
a v důležitém zápase
o semifinálovou účast si pak
poradil s Paulem
Onofrejem
z
Rumunska.
Tady pak prohrál
s pozdějším vítězem
Turkem Mihracem
Akkusem, ale vše si
Radek Rýpar první zprava
nakonec vynahradil
v zápase o třetí místo. Těžká bitva o bronz
s Maďarem Bence Mathem nepoznala v základním
čase vítěze, a tak muselo rozhodovat golden skóre.
Zde měl pak více sil závišický dorostenec. Po minutě a půl vyzrál na Maďara technikou
o goši a ze severu Čech si po fantastickém výkonu odvezl svoji první medaili
z evropského poháru!
Na domácí vrcholové scéně se nenechal zahanbit ani druhý závišický dorostenec Filip
Hanzelka. Na českém poháru v Jablonci nad Nisou se ve váze do 60 kg pral o body
do ranking listu pro podzimní mistrovství České republiky. Tady se po skvěle
zvládnutých zápasech probil až k semifinále, kde podlehl Tadeáši Čeřovskému z SKP
JUDO Jičín. V opravách už ale hořkost porážky neokusil a po vítězstvích
nad děčínským Černým, Krpatou z Nového Bydžova a Danielem Kordulou z Opavy si
mohl po zásluze vystoupat na stupně vítězů pro bronzovou medaili.
Libor Kahánek
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Připravujeme
Obec Závišice – Kulturní komise
pořádá

DEN DĚTÍ
Kdy: sobota 3. června 2017 v 15:00
Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů

Pestrý program pro všechny děti
15:00 – 17:00 Cesta za pohádkou
17:30 Další program pro děti

MO KDU - ČSL Závišice připravuje
na neděli 4. června, dopoledne
Svatodušní škvařenici
a fotbalové utkání SVOBODNÍ X ŽENATÍ
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Informace od hasičů

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE
Vás zve na VIII. ročník soutěže
O POHÁR STAROSTY SDH
•
•
•

Soutěž proběhne v sobotu 20. května.
Cvičiště v areálu Pohostinství u Kremlů.
Start prvního družstva v 13:30.

Přijďte podpořit domácí závodníky na 1. kole Novojičínské ligy
Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku, aby vstoupili
do sezóny úspěšně! Něco k zakousnutí či zahnání žízně chybět
nebude.
Velikonoční skautské kuřátko 2017
Letos jsme se dne 13. dubna opět zapojily do celostátní sbírky „POMOZTE
DĚTEM“. Před Obecním úřadem v Závišicích jsme rozdávaly za příspěvek
do kasičky námi vyrobené perníčky, malovaná vajíčka, zajíčky na špejli
a další. Podařilo se nám vybrat 3.311 Kč.
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou
postižené, zanedbávané či ohrožené. Děkujeme všem, kteří přispěli!!!
Skautský oddíl Minehawa

Placená inzerce
KOMINICTVÍ PAVLÁT
nabízí v termínech 20. a 27. 5. 2017
provedení kontroly a čištění komínů
dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Cena kontroly, čištění a vystavení protokolu:
za 1. komín 480 Kč, za další komín ve stejném domě 150 Kč.
Zájemci o čištění v uvedených termínech
hlaste se na ObÚ Závišice do 12. 5. 2017.
V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit
na tel.: 776 833 159, 775 726 292
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Placená inzerce
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Placená inzerce

CVIČENÍ NA BOSU
Od 23. 5. začíná cvičení na BOSU.
Kde: prostory na BOWLINGU v Závišicích
Kdy: každé úterý a čtvrtek
Čas: 18.30 - 19.30 hod.
Cena: 1 hod. 70 Kč
10 vstupů 600 Kč
Cvičení je nutné objednat i zrušit alespoň 2 dny dopředu
na tel. 732 844 013 - Krpcová
Přijďte si zvýšit svou kondici (cvičí s námi i muži)
Těší se na vás Lidka
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 5/2017 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28. 4. 2017, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz*
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla
24. 5. 2017*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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