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ZÁVIŠAN
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3 K Č

Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na 2. pol. 2016 - termín splatnosti 30. 9. 2016
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2016
ve výši 230,-Kč/poplatník
uhraďte nejpozději do 30. 9. 2016.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)

Sběr hliníku a plastových víček
Je po prázdninách, tak budeme opět pokračovat ve sběru v ZŠ a MŠ a v kostele.

Skautský oddíl Minehawa
Zveme mezi sebe všechna děvčata ve věku od 6 - 15 let, které chtějí něco zažít,
zahrát si hry, získat nové kamarády a mnoho dalšího. Kromě pravidelných schůzek
chodíme také na různé výpravy, oddílovky, drakiádu, jarní chalupu, tábor a spoustu
jiných akcí.
Tak neváhej a přijď v pátek 9. září 2016 na naši
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKU.
Sraz bude před obecním úřadem v 15:30 hodin.
Těší se na Tebe skautky
http://www.minehawa.skauting.cz/

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu - čtvrtek 6. října 2016
sběr nebezpečného odpadu - pátek 7. října 2016
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Blahopřání jubilantům
Anastazie Pustějovská
Emil Lichnovský
Karel Lichnovský
Božena Hyvnarová

Jiřina Macháčková
Aleš Bajer
Drahomír Lošák
Václav Horák
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Dne 20. 8. 2016 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Anežka a Miroslav Lošákovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.
Klub důchodců
Klub důchodců pořádá pro své členy

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
Kdy?

ve středu 7. 9. 2016 v 16 hod.

Kde?

na zahradě u Kremlů,
za nepříznivého počasí se akce přesune do sálu
Pohostinství U Kremlů

Klub důchodců pořádá
v úterý 13. září 2016 zájezd s tímto programem:

POZ
O

R-Z
M ĚN

A TE
RM Í
NU

Peníze (270 Kč) odevzdejte panu R. Michálkovi
Jana Janková

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

20. 9.
18. 10.
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OBEC ZÁVIŠICE – Kulturní komise
pořádá

BRANNÝ ZÁVOD
V sobotu 24. září 2016 ve 1400

Na myslivecké chatě.
Na všechny čeká soutěžení a každý bude za
svůj výkon odměněn.
Připraveny jsou soutěže pro všechny
věkové kategorie dětí.
Součástí sportovního odpoledne
bude také ukázka modelářů.

Posezení u ohně (špekáčky s sebou).
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26. Dožínky jsou za námi

Opět přijela „Za cérečku do Závišic“ STRAŇANKA ze Strání. Počasí nám letos
přálo, možná i proto, že ho přivezl redaktor ČR Ostrava pan VÁCLAV BĚLOHLAVÝ,
který uvádí pořad „Chtěl bych mít kapelu“ (každá sobota 18.00-19.00 ČRO 1).
Krojů jako vždy bylo nachystáno velké množství,
vyzvednuto bylo 65 od nejmenších po dospělé. Vždy mne
však bolí, že ty krásné, vyšívané, historické košile pro větší
chlapce a dospělé zůstanou bez povšimnutí doma a bylo by
co obdivovat; umění našich prarodičů, jak při jejich těžké
práci si našli chvilky na vyšívání, aby se o DOŽÍNKÁCH
mohli pochválit. Vždyť kroj, to bylo něco a do DOŽÍNEK
se zapojovala celá dědina. Dnes prezentace obce v takovéto
podobě nic neříká mnohým z vás. I to o něčem svědčí.
Poděkování patří všem těm, co chystali bryčku, kočár, koně, zahradu, těm, co přišli
pro kroje. Vždyť věhlas našich DOŽÍNEK je znám široko daleko. Mnozí ani netuší,
odkud byli někteří návštěvníci našich DOŽÍNEK a to, že máme zahradu za hospodou
nemají mnohé obce v okolí, dokonce i ne ve STRÁNÍ, ti jen tiše závidí.
Děkovná mše za úrodu
Poděkování za úrodu bylo v neděli po DOŽÍNKÁCH. Opět nás čekal krásně vyzdobený
kostel. Děti v krojích přinášely před oltář dary polí, zahrad, dožínkový koláč a věnec.
Všem, kteří jste se o to vše postarali (výzdoba, přichystání darů), dětem, které přišly,
otci Vladimírovi patří velký dík.
Jaromíra Hajdová

Připravujeme
MO KDU-ČSL Závišice
Vás srdečně zve na zájezd
na tradiční

DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v neděli 9. října 2016.
Odjezd autobusu:
6.25 hod. autobusová zastávka Závišice „Palička“,
dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“,
Štramberk „Pod Bílou horou“, Rybí
Cena zájezdu: 150 Kč
Máte-li zájem, hlaste se:
v Závišicíchu u p.Marie Šimíčkové nebo u p. Anny Michálkové, tel. 732 916 419
nebo v Rybí (u Fojtství) u p. Marie Honešové
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Informace z hasičského sportu
Úspěch na noční Velké ceně v Kujavách
Dalšího velkého úspěchu dosáhlo družstvo mužů na největší noční soutěži v širokém
okolí, která proběhla v sobotu 13.8.2016 na hřišti v Kujavách jako Velká cena
Hasičské vzájemné pojišťovny o velmi atraktivní finanční ceny..
Po výborném výkonu vybojovali 3. místo ze 75 družstev a odvezli si domů krásný
pohár a pěknou finanční cenu.
Mistrovství ČR v požárním sportu – Závišice mají 4. místo
V konkurenci nejlepších 17 hasičských družstev z celé republiky dosáhli naši muži
vynikajícího úspěchu, když na Mistrovství ČR v Brně ve dnech 26.-28.8.2016 vybojovali v celkovém hodnocení nádherné 4. místo.
V běhu na 100 m překážek obsadili 6. místo, ve štafetě 4 x 100 m vybojovali dokonce
bronzové medaile za 3. místo a v požárním útoku obsadili 6.místo.
Celkově tedy obsadili nejméně populární umístění, i když se jim o něm předem ani
nesnilo. Ale který ze 7 781 hasičských sborů může říct, že je v požárním sportu čtvrtý
v republice.
Novojičínská liga HVP 2016 v požárním útoku
Letošní 7. ročník Novojičínské ligy HVP v požárním útoku má za sebou už 8 z 10 kol
a našim mužům se zatím daří dobře, když v průběžném hodnocení stále drží 1.místo
v konkurenci nejlepších 12 družstev okresu.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Pozvánka
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Informace k Volbám do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se budou konat
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Moravskoslezského kraje.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České
republiky.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského
průkazu:
- osobně na ObÚ Závišice do 5. října 2016 do 16 hodin,
- žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Závišice nejpozději do 30. září 2016.
Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje (obce Moravskoslezského kraje).

Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již
roku 1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává
jen v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému
třídění odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře
zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí
úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Závišice zajišťuje již 5 let kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá
na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Závišice finanční prostředky, které bychom
jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem
5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by
jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy
chránit své zdraví a přírodu naší obce a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na

http://www.ekolamp.cz/
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Informace k Volbám do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (volební obvod č. 67) se budou konat
v pátek 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
(případné druhé kolo 14. a 15. října ve stejném čase)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole senátních voleb může volit i občan,
který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského
průkazu pro konkrétní kolo nebo pro obě kola:
- osobně na ObÚ Závišice do 5. října 2016 do 16 hodin,
- žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Závišice nejpozději do 30. září 2016.
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi 1. a 2. kolem je možné pouze osobně. V této době může obecní úřad vydat voličský průkaz nejpozději do 12. října 2016
do 16 hodin.
Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
některé z obcí volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu (tj. obce volebního obvodu č. 67).
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Závišice
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení
Volič, který předpokládá, že bude i v době voleb do Senátu dlouhodobě hospitalizován
v nemocnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a ve kterém je volič přihlášen
k trvalému pobytu (voleb. obvod č. 67), může požádat o zapsání do zvláštního seznamu
voličů správu příslušného zařízení, která nejpozději 30. září 2016 předá údaje k zapsání
obecnímu úřadu v jejich územním obvodu. Volič obdrží sadu hlasovacích lístků
ve zdravotnickém zařízení a bude hlasovat do přenosné volební schránky.
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Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by se měli
snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti
29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů
a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole
nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
před jejím uvedením do provozu,
při každé stavební úpravě komína,
při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt
trhlin ve spalinové cestě.

•
•
•
•
•

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání
pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu
nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
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Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

čištění spalinové
cesty

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými
montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze
pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na
tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku
nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Placená inzerce

Rychlé jednání, profesionální přístup a k tomu:





Okamžitý výkup Vaší nemovitosti za max. možnou cenu za hotové
žádné skryté poplatky, žádné běhání po úřadech
pomoc při řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ i DRAŽEB
nezávazná informační schůzka a tržní ocenění nemovitosti profesním znalcem v oboru

mobil: 605 054 450 nebo 774 001 959

Přijímáme nové zástupce

email: office@rkkostka.cz
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Placená inzerce
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Pozvánka od včelařů
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