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Obecní úřad informuje
Sběr nebezpečného odpadu - pátek 5. října
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 mazací a motorové oleje, rozpouštědla, kyseliny, barvy, laky, lepidla, léky,
hnojiva, obaly ohsahující nebezpečné látky, jiné chemikálie
NE televizory, ledničky, pračky, zářivky, baterie, akumulátory (odevzdat
do E-domku), pneumatiky
S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2018,
případně občanský průkaz.

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá v pátek 26. října 2018 u příležitosti 100. výročí
Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)

lampionový průvod
se setkáním u pomníku padlých před školou.
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice.
Na závěr bude připraven ohňostroj.

Připravujeme
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých
dechová hudba ZÁVIŠANKA.
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Sportoviště v Závišicích
Ve sportovně odpočinkovém areálu platí pravidla užívání sportovišť se zvláštními
povrchy:
•
vstup na víceúčelové hřiště je povolen pouze v čisté halové obuvi nebo
kopačkách pro umělé povrchy
•
běžecké dráhy (červený tartan) jsou určeny pouze pro běh
•
v areálu je zakázáno jezdit na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích,
skateboardech, apod., kromě stávající asfaltové plochy.
Proto se obracím na sportovce a ostatní návštěvníky areálu, aby tato pravidla
dodržovali. Zároveň prosím rodiče dětí, které budou navštěvovat sportoviště,
aby jim tato pravidla vysvětlili.
Děkujeme za osvětu, která povede k prevenci poškozování sportoviště a v neposlední
řadě i k předejití úrazu.
Zdeněk Vajda, starosta

Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Anna Golasowská
Libuše Lichnovská

Jana Hyvnarová
Ivan Pustějovský

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 10. 10. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

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

16. 10.
13. 11.
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Informace k volbám do Zastupitelstva obce Závišice
na volební období 2018-2022
•
•

Pro volby do Zastupitelstva obce Závišice byly registrovány 2 kandidátní listiny:
Sdružení nezávislých kandidátů ZÁVIŠICE SOBĚ
KDU-ČSL
Volby do Zastupitelstva obce Závišice se budou konat
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115, 742 21.

Právo volit do Zastupitelstva obce Závišice má občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb v obci Závišice přihlášen k trvalému pobytu.
Právo volit má i státní občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci Závišice přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu. Tento cizinec může realizovat své volební právo pouze tehdy, pokud
požádá ObÚ Závišice o zápis do dodatku volebního seznamu do 3. 10. 2018 do 16.00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR,
popřípadě státní občanství členského státu EU. Totožnost a státní občanství prokáže volič
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů před volbami Obecní úřad
Závišice, tel. č.: 556 856 000 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
Telefonní číslo do volební místnosti: 773 012 157.
Hlasování v zahraničí na zastupitelských úřadech, hlasování na voličský průkaz
a hlasování do přenosné volební schránky mimo území Závišic (např. v nemocnici)
ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány
nejpozději 2. října. Ve dnech voleb volič může obdržet hlas. lístky i ve volební místnosti.
Volič může volit nejvýše 9 kandidátů tj. počet členů Zastupitelstva obce Závišice,
který má být zvolen, hlasovací lístek může upravit jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, který má být v obci zvolen (tj. 9).
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik má být zvoleno (tj. 9).
3. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany jednu
volební stranu a dále v rámečcích před jmény kandidátů křížkem další kandidáty jiné
volební strany. Tím je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební
strany pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu, který má být zvolen (tj. do 9).
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Máme tady nový rok a my jsme po prázdninách přivítali spoustu nových dětí.
Ve třídě VRABEČKŮ je pro letošní rok 27 dětí z toho 15 je dětí nových.
Ve třídě SOVIČEK je pro letošní rok 18 dětí. Na obou třídách se zvětšila
kapacita na maximum, kdy paní učitelky se snažily udělat vše proto, aby se jak
ony, tak i děti cítily ve školce
příjemně. Ve třídě SOVIČEK se pak
děti mohou těšit na novou vnitřní
v ýmalb u, kter á prob íhala př es
prázdniny. Ve třídě VRABEČKŮ jsou
pak nové úložné prostory na matrace
a peřinky. Celkově obě třídy pro tento
školní rok dostaly, jak se říká
“ŠMRNC“.
Nové děti zvládají první měsíc ve školce výborně. Ještě se sice objeví nějaká ta slzička,
ale toho smíchu je pořád více. Děti se pečlivě seznamují se školkou, s pravidly
a s kamarády.
Musíme také přivítat naši novou paní asistentku Barču, která se k nám přidala druhý
týden v září a bude tedy na třídě VRABEČKŮ s paní učitelkou Natálkou a s paní
učitelkou Kájou. Ve třídě SOVIČEK je pak paní učitelka Boďa a paní učitelka Nikča.
V prvním týdnu nás také navštívilo DIVADLO LETADLO s představením
„PUTOVÁNÍ ZA LEDNÍM MEDVĚDEM“. Putování se dětem moc líbilo a z pohádky
byly nadšeny. Hlavně ten krásný lední medvěd jménem NANUK, který byl v paměti
ještě další týden.
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Proběhly nám i třídní schůzky, na kterých jsme rodiče seznamovali se vším, co nás
letos čeká a myslím si, že toho nebude málo.
Malá ochutnávka z toho, co nás čeká:
Enviromentální výchova, Divadélka, Plavání,
Bruslení, Lyžování, MIKULÁŠ, VÁNOČNÍ
BESÍDKA a tak dále…..
V měsíci říjnu nás pak čeká ENVIROMETÁLNÍ
VÝCHOVA, DÝŇOVÁNÍ, začíná nám FLÉTNIČKA
a starším dětem PLAVÁNÍ.
Do nového školního roku přejeme pevné nervy jak pedagogům, tak všem rodičům.
PELIKÁNOVÁ KAROLÍNA

Pozvánka
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Doma až do konce

Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují
však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma
a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale
obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje
bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli
závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí
ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší.
Současně podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje
Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním
týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice,
psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo,
na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí
každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až
do úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře.
Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská.
Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se
denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna
z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné)
nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který
mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“
Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo
dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz
nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh,
tel.:727 805 329,603 566 336.Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
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Provoz sauny opět zahájen od 4. října 2018
čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.
pátek 16.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Objízdná trasa přes Závišice
Z důvodu uzavírky silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace) - MÚK Příbor Západ

bude ve dnech 6. 10. (sobota) - 7. 10. (neděle)
vedena přes Závišice objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice - Příbor).
V těchto dnech bude v obci zvýšený provoz.

Pozvánka
Mladší i starší, malí i velcí, děti i dospělí, páni i paní,
všichni jste srdečně zvaní na tradiční

DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
Pouť proběhne v neděli 14. října 2018.
Odjezd autobusu:
6.25 hod. autobusová zastávka Závišice „Palička“,
dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“,
Štramberk „Pod Bílou horou“ a v Rybí.
Cena autobusu: 150 Kč
Zájemci se mohou hlásit:
v Závišicích u p.Marie Šimíčkové nebo u p. Anny Michálkové, tel. 732 916 419
nebo v Rybí (u Fojtství) u p. Marie Honešové, tel. 728 531 739

Ukončení letního času
V neděli 28. října 2018 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
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