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Zpravodaj/červen 2016 
 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  Č E R V E N  2 0 1 6 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, 
 že z důvodu práce na vedení vysokého napětí  
bude přerušena dodávka elektrické energie 

v pátek 24. 6. 2016 v době 8.00-11.30 hod. 

pro celou obec Závišice. 

V tento den bude Obecní úřad Závišice uzavřen. 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

Informace z knihovny 

Během měsíce června bude ještě pokračovat prodej vyřazených knih z knižního 
fondu. Vybrané knihy si můžete odkoupit za symbolický poplatek 5 Kč za kus 
vždy v pondělí a ve středu od 15.00 do 17.00 hodin. 

V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny: 
pondělí 11. července 

pondělí 8. srpna 
od 15.00 do 17.00 hodin. 

 

Od měsíce června 2016 se budou čtenáři setkávat s novou knihovnicí 
paní Janou Jankovou. 

 

Obecní úřad děkuje i za návštěvníky knihovny paní Mgr. Renátě Navrátilové, 
která vedla obecní knihovnu od září 2014.  

Nabídka občanům 

V případě zájmu o drcení větví ze zahrad se můžete nahlásit na obecním úřadě, 
tel. 556 856 000. Drcení provedou pracovníci obce přímo na pozemku zájemce. 
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Sběr víček a hliníku 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Dagmar Davidová 
Božena Horutová 
Renata Pustějovská 
Jana Jašková 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
14. 6. 

19. 7. 

Klub důchodců 

Tradiční smažení vaječiny 
pořádá Klubu důchodců pro své členy 

ve středu 8. 6. 2016 v 16 hod. 

na zahradě Pohostinství U Kremlů. 

Bohuslava Ohnutková 
František Bajer 
Ladislav Bár 
Marta Michálková 
Miloslav Jakubec 

Český den proti rakovině - středa 11. května 2016 

V naší obci se mi podařilo prodat 150 ks kvítku měsíčku zahradního. 
Cena kvítku je vždy 20 Kč a více. Letos je díky vám, štědrým dárcům,  
průměr na 1 ks kytičky 37 Kč. Liga proti rakovině vždy hlásí průměry 
jednotlivým organizacím a prodejcům. 
Snad se nám jednou podaří tuto hroznou nemoc porazit.  
Ještě jednou díky všem, kteří jste tuto akci podpořili. 
                                                                                                Jaromíra Hajdová 

Sběr víček a hliníku pokračuje. Sbíráme i hliníkové plechovky od nápojů (piva)       
ve škole nebo u mne doma. Kdo má nějaké nejasnosti, co je vhodné, nebojte se infor-
movat. Také obaly z různých paštik (plechové ne) končí v popelnicích a mohly by 
pomoci jinde, než na skládce. 
                                                                            Jaromíra Hajdová, tel. 725 589 089 
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Kostel svatých Cyrila a Metoděje 

ZÁVIŠICE 

18:00 Vyzvánění zvonů 

18:05 Zahájení 

18:10  Hudební program – vystoupení chrámové scholy a místních hudebníků 

19:00  Prohlídka kostela – výstavka k historii, ukázka náboženských předmětů, 

prohlídka věže, možnost zapálení svíce za zemřelé a napsání na papírek 

prosby, za které chcete, abychom se modlili během adorace  

20:00  Duchovní program – adorace - čtení z Písma Svatého, přímluvné 

modlitby, modlitby za úmysly účastníků, společné zpěvy písní 

21:00 Závěrečné požehnání  

www.stramberk.farnost.cz 
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Připravujeme 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice 
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             MATEŘSKÁ ŠKOLA   

 
Duben a květen v naší mateřince byl plný výletů do nejbližšího 
okolí naší malebné vesničky. Uspořádali jsme výpravu 
k Boroveckým rybníkům, kde děti pozorovaly život kolem nich. 
Všechny si cestu velice užily a na informačních tabulích se do-

zvěděly o životě v okolí vody. Děti mají samozřejmě také jedinečnou mož-
nost sledovat pravidelně život v našem potoce, ale rybníky pro ně byly vel-
kou radostí.  
Navštívilo nás také divadélko Leonka s pohádkou U modré tůňky. Společně 
jsme se také věnovali ekologii a ochraně životního prostředí, děti si ukli-
dily na naší zahradě a v nejbližším okolí školky, všímaly si bezohlednosti 
některých lidí, kteří si pletou přírodu s kontejnerem.  
V květnu jsme společně oslavili Den matek a to besídkou v zasedací    
místnosti obecního úřadu a letos poprvé byl program dvakrát a to dopo-
ledne a odpoledne. Maminky dostaly kromě písní a básní také dárečky      
a přáníčka.  
Také nás navštívila Mgr. Lenka Bakalová se svou environmentální výchovou 
věnovanou životu včel. Děti se dozvěděly o užitečnosti tohoto hmyzu        
a o nutnosti ho chránit. Také jsme si na zahradě uškvařili vaječinu, která 
dětem velice chutnala. Sovičky se vydaly za kulturou do Kopřivnice          
do místního kulturního domu, kde se konal Taneční koncert ZUŠ Zdeňka 
Buriana. No a ke konci května nás pozvaly děti ze školního dramatického 
kroužku na pohádku O kůzlátkách, která se jim velice povedla a dětem se 
moc líbila.  
No a co plánujeme na červen? Budeme se pomalu těšit na prázdniny, ale 
ještě nás čeká výlet na Puntík a Libotín to se Sovičkami, také navštívíme 
s celou školkou Zbrašovské aragonitové jeskyně a nakonec budeme paso-
vat předškoláky na školáky a ty také čeká přenocování v naší mateřince 
s programem Sovo, sovo zahoukej.  
Krásné chvíle v kvetoucí přírodě a v jednom z nejkrásnějším období roku 
Vám všem přejí děti z naší školky. 
                                                                                   Bohdana Jarolímová 
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UZAVŘENÍ MŠ – LETNÍ PRÁZDNINY 

 

V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA 

od 11. 7. 2016 do 19. 8. 2016. 
V PRŮBĚHU UZAVŘENÍ MŠ BUDE PROBÍHAT MALOVÁNÍ. 

Děti z naší mateřské školy popřály svým vystoupením maminkám k svátku                           
v zasedací místnosti OÚ nadvakrát. Díky tomu mohly vystoupení dětí zhlédnout   
dopoledne i babičky.  
Děti základní školy zase popřály svým maminkám v sále našeho kulturního zařízení. 
Byl to krásný zážitek. Díky vám všem. 
                                                                                                      Jaromíra Hajdová 

Den matek 
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky? 

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba ode-

vzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.  

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana 
životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém 
množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,     
ale i naše zdraví.  
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosa-
huje 95-100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní 
zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje                 
i  pro naši obec Závišice. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma ode-
vzdávat v tzv. E-domku, který se nachází za budovou obecního úřadu nebo v elektro 
obchodě při nákupu nových.  

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, 
kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. 
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro sou-
částky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či 
plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze záři-
vek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.  

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek      
a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala        
do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.  

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na: 

 
http://www.ekolamp.cz/ 
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Odpočty elektroměrů 

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 6/2016 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 6. 2016, 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 
23. 6. 2016*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Ve dnech 6. - 10. 6. 2016 
budou zaměstnanci ČEZ a. s. v obci Závišice 

provádět odpočty elektroměrů. 


