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Obecní úřad informuje
Pohostinství U Kremlů - Den otevřených dveří a Stavění májky
Obec Závišice před několika lety zakoupila celý areál Pohostinství u Kremlů a postupně
se snaží vše rekonstruovat a opravovat tak, aby tento společenský a kulturní stánek mohl
sloužit občanům obce i v dalších letech. Práce to jsou finančně náročné, ale jako majitel
nemovitosti se o ni musíme postarat.
V minulých letech jsme zateplili a zkrášlili fasádu, vyměnili okna a vstupní dveře,
vybudovali čistírnu odpadních vod z celé budovy. V měsíci březnu a dubnu tohoto roku
došlo na rekonstrukci interiéru místní hospůdky. Věřím, že na rekonstrukci sálu, přísálí
a zázemí sálu taky časem dojde. Celá akce probíhá ve velmi krátkém čase vzhledem
k tomu, co vše se opravuje. V krátkosti shrnu to podstatné, co jsme museli opravit:
kompletní rozvody elektřiny, ústředního topení, a vodovodu v hospodě, kuchyni,
sociálním zařízení a zázemí, část příček ve skladech a zcela nové zdi jsou v sociálních
zařízeních, kde zůstaly původní pouze obvodové zdi. Vybudována podle předpisů je
šatna pro obsluhu s vlastním sociálním zařízením. Ve všech zmíněných prostorech jsou
nové stropy ze sádrokartónu, nové omítky i nové podlahy. Nové jsou dveře včetně
zárubní a nový je i mobiliář. Zásadní změnou je vybudování krbu.
Věřím, že jste zvědaví, jak se to či ono podařilo a proto Vás zvu na „Den otevřených
dveří“ v pondělí 30. dubna od 16 hodin, kdy se budete moci podívat i do míst, kam se
za normálního provozu nedostanete. Připraveno bude i malé občerstvení. Součastí této
akce bude symbolické „Stavění májky“ na zahradě U Kremlů.
Zdeněk Vajda

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude v pondělí 30. dubna uzavřen

Obecní zájezd
V letošním roce plánujeme v pátek 18. května obecní zájezd na Jižní Moravu.
Navštívíme v obci Modrá: Archeoskanzen -Velkomoravské sídliště středního Pomoraví
Botanickou a sladkovodní expozici Živá voda
Centrum Slováckých tradic s překvapením
a na závěr vinný sklípek na Velehradě.
Cena na osobu: 460 Kč. Zájemci se závazně přihlaste do 27. dubna na ObÚ Závišice.
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Očkování psů
V pondělí 9. dubna 2018 se bude konat
očkování psů od 3 měsíců stáří:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.30 - 16.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
17.00 - 17.15 hod.
Paseky - u kravína
17.30 - 17.45 hod.
Cena 100 Kč
Očkovací průkazy s sebou!

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
Sběr BRO (hnědé kontejnery) bude v tomto roce probíhat opět každou středu,
první vývoz se uskuteční 18. 4.

Sběr kovového odpadu
Sběr železného šrotu pořádá SDH Závišice
v týdnu od 16. do 20. dubna.
O termínu budete informováni prostřednictvím SMS zprávy.
Nebudou se sbírat součástí aut a bojlery nebo to co obsahuje izolaci.
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Sběr nadměrného odpadu
Pro sběr tohoto odpadu můžete využít kterýkoli čas či místo (viz níže)
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny takto:

ve středu
ve čtvrtek
ve středu
ve čtvrtek

18. dubna
19. dubna
25. dubna
26. dubna

8 - 17.30 h.
8 - 14.00 h.
8 - 17.30 h.
8 - 14.00 h.

ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

na parkovišti u kostela
na dolním konci u transformátoru
na Pasekách u Bajerů
na horním konci u lávky
NE
pneumatiky
mater.obsah.dehet,azbest (ter.papír)
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(např. televizory,ledničky, pračky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva, léky
jiné chemikálie
biologický odpad
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu

v pátek 20. dubna
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
NE
mazací a motorové oleje
televizory, ledničky, pračky
rozpouštědla, kyseliny
(odevzdat do E-domku)
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
zářivky, baterie, akumulátory
obaly obsahující nebezpečné látky
(odevzdat do E-domku)
autobaterie, jiné chemikálie
pneumatiky
S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2018,
případně občanský průkaz.
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Sběr velkých elektrozařízení

E-domek
Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice

Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky,
kuchyň. sporáky,…)
televizory, počítačové monitory
výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)
spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače,
DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )
hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…)
elektronické nářadí a nástroje
Do E-domku můžete dále odevzdávat:

- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami

Do E-domku nepatří pneumatiky, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky
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Sběr malých elektrozařízení
nefunkční malé elektrospotřebiče
- kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky,
fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické
hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), …
můžete odkládat do těchto sběrných nádob:

E-box
je umístěn za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice
Zde patří i baterie, akumulátory
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)

Kontejner na malé spotřebiče
je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice
Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory
Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří:
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)
- obyčejné žárovky (patří do popelnice)

Sběr cartridgí a tonerů
Sběrný box je umístěn za vstupními dveřmi budovy
Obecního úřadu Závišice.
Použité inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren zabalte
do sáčku nebo do novin (nevkládejte v kartonové krabici)

Sběr pneumatik
Použité pneumatiky můžete odevzdat zdarma:
•

- u prodejců pneumatik

•

- na místech zpětného odběru
(např. MSL REJKOL s.r.o. Kopřivnice-Lubina 16 (tj. PNEU
Kostelník)
Seznam míst zpětného odběru na www.eltma.cz

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
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Blahopřání jubilantům
Marie Lichnovská
Irena Kuběnová
Jana Eichnerová
Josefa Busková
Jiří Lošák
Hana Lichnovská

Josefa Macháčková
Marie Michálková
Bohuslav Sopuch
Milada Lošáková
Marie Šimíčková
Anna Horáková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se koná
ve středu 11. 4. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

úterý 3. 4.
středa 2. 5. od 13.30 hod.
Žehnání polím, loukám a zahradám
V neděli 22. dubna 2018 od 14 hodin bude Závišicemi projíždět koňský povoz
s panem farářem a kapelou. Jaro se probouzí a my chceme vyprosit Boží
požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara. Kdo bude mít zájem,
dostane posvěcený kříž, který si přenese do zahrádky.
Plánovaná trasa:
1. začínáme u kostela (směr hasič.zbrojnice) 10. zastávka – pan Jaroslav Gajdušek
11. zastávka – Macháčkovi
2. zastávka – pan Antonín Váňa
12. zastávka – Lichnovští (Padol)
3. zastávka – pan Slávek Dostál
13. zastávka – Hanzelkovi (statek)
4. zastávka – pan starosta Z. Vajda
14. zastávka – Michálkovi (u lesa)
5. zastávka – paní Hajdová
15. zastávka – Macháčkovi
6. zastávka – pan Hyvnar (statek)
(pod kapličkou)
7. zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí)
16. ukončení – Bajerovi (Paseky)
8. zastávka – Tůmovi
9. zastávka – paní Kuběnová (pod hřbitovem)
Další zastávky podle zájmu.
Když to bude možné, rádi zastavíme i u VÁS! Tel. 737 472 741
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA

První jarní měsíc už je za námi, ve kterém jsme si užili pár teplejších dní,
ale stále nás ty studenější dny neodrazují a čím dál více se těšíme na teplo.
Začátek měsíce pro nás nebyl moc
veselý. Museli jsme se rozloučit
s bruslením a s našimi hodnými
trenéry, kteří se věnovali vašim
dětem. Děti jim nakreslily obrázky
na památku jako poděkování.
Po celou dobu bruslení děti dělaly
trenérům radost, a proto si zasloužily
BRUSLAŘSKÉ VYSVĚDČENÍ.
A jak se říká, něco končí a něco nového začíná, tak
nás s dětmi čekal LYŽAŘSKÝ KURZ. Na lyžařský
kurz jsme každý den dojížděli do SKI - areálu Bílá
do lyžařské školičky SLUNÍČKO. Děti byly
rozděleny do tří skupin: RYBIČKY (Klárka,
Jeníček, Šimonek s instruktorkou Zuzkou),
PŘÍŠERKY (Matyášek, Terezka, Klárka, Maruška,
Matyášek, Vojtík, Elenka s instruktorem Skotym), a MALINY (Štěpánka,
Kubíček, Tomášek, Lukášek, Eliška s instruktorem Danym). Všechny skupiny byly
moc šikovné. Příšerky a maliny nám lyžovaly na velké sjezdovce.
Poslední lyžařský den děti čekaly závody, které děti zvládly na jedničku a byly
za to řádně pochváleny ovacemi, které jim v cíli připravili rodiče a paní učitelky.
Děti dostaly krásné diplomy,
dobrůtky a hlavně medaile,
ze kterých měly děti obrovskou
radost. Některé děti se závodů
neúčastnily, protože je zdolala
teplota, ale o cenu děti nepřišly.
Po celý týden děti navštěvovali
rodiče, kteří byli překvapení, jak to
dětem jde. Velké poděkování patří
instruktorům, kteří se dětem
na sjezdovce věnovali a naučili je lyžovat. Byl to náročný týden jak pro děti,
tak i pro paní učitelky, ale myslím, že jsme to zvládli a hlavně jsme si to pořádně
užili.
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Ostatní děti v době lyžařského kurzu navštívily KINO
v Kopřivnici, kde zhlédly sérii pěti pohádek (Krkonošské
pohádky, Vílu Amálku, Krtečka, Boba a Bobka a Křemílka
a Vochomůrku).
Za dětmi do školky přijela na návštěvu paní Lenka, která si
pro děti připravila muzikoterapii. Kdy se děti naučily nové
nástroje (používané v Africe), hraní na nástroje, zpívání
a pořádné bubnování na jambe, které si děti užily nejvíce.
Poslední březnový týden nám ve školce proběhly VELIKONOČNÍ DÍLNY.
Paní učitelky si pro rodiče s dětmi připravily velikonoční výrobky. Vyrábělo se
z papíru, ze samo-tvrdnoucí hmoty, lepilo se na vajíčka a tvořila se velikonoční
přáníčka.
A aby nám to jaro pořádně začalo, nesměli jsme zapomenout vynést Mařenu a tu
pořádnou zimu vyhnat pryč. K tomu jsme se naučili píseň, která školkou zněla celý
týden. Děti si vyrobily papírové Mařeny, které hodily s velkou Mařenou do vody.
Doufáme, že už jsme tu zimu vyhnali.
V měsíci dubnu nás čeká:

•
•
•
•

9. 4. 2018 divadélko Koloběžka s pohádkou “Na tom našem dvoře“
10. 4. 2018 další setkání pro rodiče s paní Mgr. Barborou Kopelcovou
19. 4. 2018 Enviromentální výchova s paní Bakalovou “Voda zázrak života“
Když nám bude přát počasí, tak si s dětmi uděláme výlet k Boroveckým
rybníkům

Za celou mateřskou školu přejeme

Kuřátka pípají,
sluníčko jásá.
JARO je tady,
to bude krása.
Krásné VELIKONOCE

PELIKÁNOVÁ KAROLÍNA
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Milí rodiče, zveme Vás a Vašeho předškoláčka na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019,
který se koná dne 17. dubna 2018
od 15,00 – 17,00 hodin v budově místní školy.

S sebou vezměte: - občanský průkaz
- rodný list dítěte
- možnost předem vyplněných formulářů
(u p. učitelky v MŠ nebo na webových stránkách školy)
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Radek Rýpar vítěz Grand Prix Ostrava
V neděli 18. února se konal v krajském městě první díl seriálu Českého poháru
pod názvem Grand Prix Ostrava. Tento velký mezinárodní podnik byl situován
do krásné vítkovické lehkoatletické haly. V její těsné blízkosti bylo otevřeno aktuální
olympijské středisko, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet různé zimní sporty.
Pořadatelé tohoto mezinárodního judistického klání si dali opravdu záležet a kvalita
turnaje dosahovala špičkové evropské úroveně.
Za závišické barvy bojovali Radek Rýpar a Filip Hanzelka. Prvně jmenovaný
nastoupil mezi juniory ve váze do 60 kg. Jako nasazená jednička měl v prvním kole
volný los. Ve druhém kole se pak střetl s Pavlem Preisem z Brna. Asi v polovině
zápasu zaútočil Rýpar technikou uchi
mata a bylo z toho vítězství na ippon.
Ve druhém zápase se rozhodovalo,
kdo postoupí do bojů o zlato.
Závišický judista neponechal nic
náhodě a po bleskově provedeném
nožním chvatu de aši harai odkázal
Slováka Dalibora Jurču do oprav.
Ve finále pak na něj čekal dobře
známý Bruno Banský z Dukly Banská
Bystrica. S tímto Slovákem měl
Rýpar nevyřízené účty. V minulém
vzájemném utkání měl totiž Banský
navrch, a tak mu měl Rýpar co vracet.
Situace
ovšem
nebyla
vůbec
jednoduchá. Touhu po vítězství měli
oba protagonisté a vývoj utkání tomu nasvědčoval. V základním čase nikdo nevyhrál,
proto muselo o vítězství rozhodnout golden skóre. V něm až po velkém boji rozhodl
závišický judista krásným chvatem uchi mata. Oplatil tedy Banskému porážku a bral
zaslouženě zlatou medaili.
Mezi dorostenci ve váze do 66 kg byla velká tlačenice. O cenné kovy bojovalo
49 judistů. K adeptům na medaile patřil i závišický Filip Hanzelka. Svou dlouhou
pouť napříč početným polem soupeřů zahájil s plzeňským Felixem Aidakrevem
vítězně. Ve druhém zápase si poradil chvatem ouči gari na wazari s hranickým
Adamem Vrtalem. Ve třetím utkání si vedl opět vítězně, když mu na štítě zůstal Jan
Černý z Hradce Králové. Čtvrtý zápas určoval vítěze do semifinálových bojů a i tady
jel závišický judista na vítězné vlně. Chvatem seoi naga odkázal žižkovského Matěje
Šťastného do oprav a sebe posunul do bojů o medaile. Bohužel tady už
s olomouckým Adamem Vosáhlem prohrál a i vynikající výkon stačil v Ostravě jen
na nepopulární bramborovou medaili.
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O týden dříve se zúčastnili benjamínci a žáci
kvalitně obsazeného turnaje O pohár Euroregionu
Beskydy v Raškovicích u Frýdku Místku.
Mezi benjamínky se neztratil Jan Michálek.
V kategorii do 30 kg vybojoval bronzovou medaili.
Jeho mladší bratr Štěpán se ve váze do 24 kg
k zápasům o stupně vítězů nedostal, když po velmi
dobrém výkonu skončil ve skupině na třetím
nepostupovém místě.
Třetí závišický judista, který ještě snesl srovnání,
byl mezi staršími žáky Metoděj Tomeček s jedním
vyhraným zápasem. Další judisté budou muset
pořádně zabrat, aby stíhali konkurenci alespoň
Jan Michálek první zprava
na místní či krajské úrovni. Bez výhry z Raškovic
odjeli benjamínek Ondřej Bogár, mladší žáci David Musil a Daniel Jahn a dorostenci
Jakub Bartoš a Daniel Žárský.
Libor Kahánek

Placená inzerce
KOMINICTVÍ PAVLÁT
nabízí v termínech 12. a 19. 5. 2018
provedení kontroly a čištění komínů
dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Cena kontroly, čištění a vystavení protokolu:
za 1. komín 580 Kč, za další komín ve stejném domě 200 Kč.
Zájemci o čištění v uvedených termínech
hlaste se na ObÚ Závišice do 4. 5. 2018.
V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit
na tel.: 776 833 159
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