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Zpravodaj/duben 2019 
 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  D U B E N  2 0 1 9 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Sběr BRO (hnědé kontejnery) bude v tomto roce zahájen v týdnu od 15. 4.  

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 

Očkování psů 

V pondělí  8. dubna 2019 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 150 Kč 
Očkovací průkazy s sebou!  

Myslivecký spolek v Závišicích pořádá 
 sběr kovového odpadu  

 ve středu 10. 4. 2019 po 15.30 hod. 
 Žádáme občany, aby šrot chystali k cestě až v den sběru. 

Sběr kovového odpadu 

Připravujeme 

 
 

Oficiální otevření sportovního areálu 
 

včetně sportovního dne pro všechny děti  
a širokou veřejnost 

 
sobota 11. května 2019 
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Odpady 

V dnešním příspěvku bych se rád zaměřil na nepopulární téma a tím je likvidace 
komunálních odpadů a vývoz popelnic. Jsem velice rád, že většina občanů se snaží 
maximálně třídit a tím snižovat množství, které již třídit nelze a končí v popelnici. 
Každý z nás si může sáhnout do svědomí, jak poctivě a zodpovědně se k tomuto 
problému staví.  
S tím souvisí i zmiňované popelnice. V každém domě je dle počtu obyvatel 
adekvátní počet popelnic. A zde bych chtěl, v dobrém, požádat všechny občany, aby 
se zamysleli nad tím, jestli je nutné, aby v den svozu dávali na vývoz i popelnice, 
které jsou jen z části, někdy jen z jedné třetiny zaplněny. Zmiňuji to z toho důvodu, 
že když se snažíme prospět životnímu prostředí, tak proč nepomoci i snížit náklady 
obce, potažmo náklady každého z nás za vývoz tohoto odpadu. A stačí k tomu velmi 
málo…. při chystání popelnic zvážit, zda je nutné tu či onu nechat vyvézt. Tak 
například místo dvou poloprázdných přistavit na vývoz pouze jednu plnou. Tímto 
zcela malým krokem bychom ušetřili 50 % nákladů na vývoz. Nebo pokud je 
zaplněna jen z malé části, tak třeba nechat na další svoz. Za vývoz každé přichystané 
popelnice se totiž platí svozové firmě manipulační poplatek tak, jako by byla plná. 
Říkáte si, že je to samozřejmé, ale opak je pravdou a o tom jsme se sami přesvědčili 
v den svozu.  
Opravdu bych vás všechny chtěl požádat o spolupráci na pomoci při snížení nákladů 
za vývoz odpadů. Přece jen jsou to peníze nás občanů Závišic a dají se určitě využít 
daleko přínosnějším způsobem. Děkuji všem, kteří se nad tímto problémem i třeba 
jen zamyslí… 

                                                                                           Ladislav Lípový, starosta 

Soutěž o nejkrásnější fotografii Závišic a okolí 

Obec Závišice vyhlašuje fotografickou soutěž o nejkrásnější foto Závišic a okolí. 
Vybrané fotografie obec využije ke své prezentaci a také k tvorbě kalendáře                        
na rok 2020.  
Tři nejlepší fotografie budou taktéž zveřejněny v Závišickém zpravodaji. 
 

• Nejlepší fotografie vyhodnotí a ocení komise složená ze zastupitelů obce.  
• Fotografie můžou být současné, historické, fotografie krajiny a okolí obce               

(v různých ročních obdobích), fotografie z akcí pořádaných obcí nebo      
na území obce…fantazii se meze nekladou, jedinou podmínkou je,        
aby z fotografie bylo zřejmé, že se týká Závišic.  

Zasláním fotografie autor automaticky souhlasí s jejím publikováním v rámci 

prezentace obce a zveřejněním v kalendáři obce na rok 2020. 
 

Fotografie můžete zasílat elektronicky na email místostarosty obce Aleše Jarolíma – 
ajarolim@seznam.cz nebo je osobně přinést na obecní úřad do 31. 7. 2019. 
 

Těším se na Vaši spolupráci. 
Aleš Jarolím  
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Jmelí - výzva 
 

Vážení spoluobčané, z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin 
jmelím vyzýváme vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí,                      
aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.  
 

Jak a proč odstraňovat jmelí…?  
Jmelí se v posledních 20 letech hojně rozšířilo na území Moravskoslezského kraje     
a způsobuje usychání a umírání napadených stromů. Jmelí je stálezelený keřík 
dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy dorůstající průměru až 
100 cm. Bílé plody (mírně toxické) rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak 
charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který 
svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen 
fotosyntézy. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice                     
v blízkosti napadených stromů. 
 

Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých 
zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody 
a živin hostitelské rostliny. 1. fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu 
na větvičku hostitelské dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. 
Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Druhým rokem z tohoto 
prvotního kořínku vyroste jeden nebo více zelených provazců (kořenů), jež se                 
pod kůrou rozrůstají do všech stran. V pátém vegetačním roce již může jmelí                     
od ledna do dubna rozkvést. Po pátém roce může jmelí kvést každoročně.  
 

Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí                   
po průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Jmelí se nachází                      
na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené jmelím patří: 
lípy, topoly, vrby, javory, jabloně, jeřáb ptačí a další. Do skupiny dřevin (prozatím) 
vůči jmelí imunní patří buk lesní, topol černý pyramidální, modřín opadavý a některé 
exotické dřeviny.  
 

Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného 
odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání 
vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.  
 

Doporučený postup eliminace jmelí: Provádět kontrolu dřevin zaměřenou                      
na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit dalšímu šíření, odstraňovat jmelí 
ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho dalšímu šíření), podpořit 
vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem, v případech napadení více než                
50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin, pokud nejde o významné stromy 
(aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto přednostně ošetřovat.  
 

Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem                         
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Autorka textu: Ing. Lenka Peichlová 
Upravil: Václav Najzar 
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Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se koná ve středu 10. 4. 2019 v 16 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
9. 4. 
7. 5. 

 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Blažena Macháčková 
Irena Kuběnová 
Josefa Busková 
Jiří Lošák 
Jaromír Aleš 

Hana Lichnovská 
Marie Michálková 
Bohuslav Sopuch 
Marie Šimíčková 

Blahopřání jubilantům  

cena: člen klubu 200 Kč 
          ostatní       250 Kč 

Zájezd Klubu důchodců  čtvrtek 30. května 2019 
 

  6.00                   odjezd od Obecního úřadu Závišice 
  8.00 - 10.00      Vrbno pod Pradědem - prohlídka sklárny 
10.30 - 11.00       Farní kostel Navštívení P. Marie Vrbno p. P. - Mnichov 
11.30 - 12.30       Zlaté Hory skanzen „Zlatorudné mlýny“ 
13.00 - 14.00       Penzion Rejvíz - oběd 
14.20 - 15.45       Procházka lázněmi Jeseník 
16.15 - 17.15       Procházka lázněmi Karlova Studánka 
18.45                   Návrat do Závišic 
 

Zájemci se mohou přihlásit u p. R. Michálka 

Jednota Závišice informuje 

S blížícími se Velikonocemi  
připomínáme možnost objednávek 

pečiva, koláčků, chlebíčků, tvarohů, knedlíků a dalšího zboží. 
Příjemné svátky přeje kolektiv prodejny 
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Velikonoční bohoslužby v kostele v Závišicích 

14. 4. Květná neděle Mše svatá 10:00 
18. 4. Zelený čtvrtek Mše svatá 17:00 
19. 4. Velký pátek Pobožnost křížové cesty 14:15 
                               Velkopáteční obřady 15:00 
20. 4. Bíla sobota Adorace u Božího hrobu 08:00 – 12:00 
                              Velikonoční vigilie a mše sv. 18:00 
21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svatá 10:00 
22. 4. Pondělí Velikonoční Mše svatá 10:00 
Příležitost k velikonoční svaté zpovědi bude ve Štramberku v sobotu 13. dubna  
od 9 do 12 hodin, v Závišicích v sobotu 13. dubna od 13:30 do 15 hodin. 

Velikonoční skautské kuřátko 2019 

Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu 
 „POMOZTE DĚTEM“,  

která se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích 
ve čtvrtek 18. dubna 2019 - od 8:30 do 16:00 hodin. 
V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky 

 za příspěvek do kasičky. 
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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: 

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části                   pneumatiky 
  podlahové krytiny                  mater.obsah.dehet,azbest (ter.papír) 
  matrace      stavební sutě a materiál        
  oblečení a obuv                                              (např. střešní tašky, okna) 
  drátěné a tabulkové sklo                  sklo 
  igelit                    kovový šrot (např. pletivo,plech) 
  polystyren                   elektrospotřebiče 
  lustry, nádobí                   (např. televizory,ledničky, pračky) 
  hadry,záclony,deky,peřiny                  oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
  WC,umyvadla,dřezy                  zářivkové trubice 
   bedny, přepravky     hnojiva, léky 
   plast.nádoby(kbelíky,vanky)                 jiné chemikálie 
   hadice                                 biologický odpad 
   zrcadla                                                           papír,noviny,časopisy  

v pátek 12. dubna  

Sběr nebezpečného odpadu 

 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) 
  jiné chemikálie                                                 pneumatiky, autobaterie          
   S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2019,  

případně občanský průkaz. 

na parkovišti u kostela 
na dolním konci u transformátoru 
na Pasekách u Bajerů 
na horním konci u lávky  
 

ve středu   17. dubna   8 - 17.30 h. 
ve čtvrtek  18. dubna   8 - 14.00 h. 
ve středu   24. dubna   8 - 17.30 h. 
ve čtvrtek  25. dubna   8 - 14.00 h. 
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Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,  

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

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení: 

                         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 
 

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice 

∗ chladničky a mrazničky  

∗ 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 

∗ bojlery 

(lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 

Sběr velkých elektrozařízení 

E-domek 
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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)  

 

 Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří: 
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku) 

              - obyčejné žárovky (patří do popelnice) 

Kontejner na malé spotřebiče 
je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice 

 

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory 

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 cartridgí a tonerů 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD! 

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 
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sobota 

6. dubna 

Pojďme společně 
uklidit ZÁVIŠICE! 

Sraz v 15 hod. 
za budovou ObÚ Závišice 

S sebou dobrou náladu, 
pracovní rukavice a pevnou obuv. 
Po akci si opečeme špekáčky! 
 
Kontaktní osoba: Václav Najzar, 605 021 037 
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Komise pro mládež a sport, Kulturní komise obce Závišice, 
ve spolupráci s hasiči,skauty a myslivci, 

 

pořádá 
 

  STAVĚNÍ MÁJE, 
SLET ČARODĚJNIC  

A  TÁBORÁK 

30. dubna 2019 
 

od 16:00 na Vyhlídce JUDr. Václava Hyvnara 
 

Občerstvení: guláš, pivo. 
Opékání špekáčků pro děti zdarma. 

 

Program pro děti:  
• Zábavné hry v maskách čarodějnic a čarodějů 

• Volba miss čarodějnice 
• Čarodějnická Zumba Kids s Mončou  
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Informace - volby do Evropského parlamentu 

     Volby do EP se budou na území ČR konat 
        v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin 
   a v sobotu 25. května 2019 od   8.00 do 14.00 hodin 

Právo volit na území ČR do EP (volí se kandidáti zaregistrovaní v ČR) má: 
• každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je přihlášen   

k trvalému pobytu na území ČR (dále jen „TP“) a je zapsán v seznamu voličů              
pro volby do EP (zápis provede automaticky obecní úřad nejpozději 14. dubna), 
popřípadě hlasuje na voličský průkaz   

• občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku             
18 let, je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo 
přechodnému pobytu  na území ČR a je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP 

           (informace k zápisu: www.mvcr.cz - Volby - Volby do EP), popřípadě hlasuje 
           na voličský průkaz 
Volič, který chce volit a v době voleb nebude moci anebo nehodlá volit ve „svém“ 
volebním okrsku (v Závišicích) může požádat o vydání voličského průkazu: 
• osobně na ObÚ Závišice do 22. května 2019 do 16 hod., nebo 
• žádostí doručenou ObÚ Závišice do 17. května 2019 do 16 hod.: 
            - v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
              (volič je osvobozen od správního poplatku za ověření podpisu) 
            - v elektronické podobě - prostřednictvím datové schránky  
Obecní úřad nejdříve 9. května 2019 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 požadovanou adresu. 
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku                    
pouze na území České republiky. 
Pokud volič změní místo trvalého pobytu v rámci ČR po 14. dubnu, musí na obecním 
úřadě v místě původního TP požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do EP. 
Obecní  úřad o tom vydá potvrzení, které je nutné předložit obecnímu úřadu v místě 
nového TP nejpozději do 22. května nebo ve dnech voleb okrskové volební komisi               
ve volební místnosti v místě nového TP, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat  
občanským průkazem s odstřiženým rohem a potvrzením o změně místa TP nebo novým 
občanským průkazem s aktuálními údaji.       
Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení  
Volič může požádat (prostřednictvím správce nebo velitele zařízení) o zapsání               
do seznamu voličů, který vede obecní úřad, v jehož územním obvodu nemá volič trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na území ČR, ale v jehož obvodu bude ve dnech voleb: 
a) v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu     
     a zařízení, nebo 
b) v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody.  
Obecní úřad zanese tohoto voliče do seznamu voličů nejpozději 4. května 2019.  
 
 Podmínky hlasování pro občany ČR žijící v zahraničí a další informace:  

www.mvcr.cz - Volby - Volby do EP 
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Školní okénko 

Milí rodiče, zveme Vás a Vašeho předškoláčka na                  

 ZÁPIS  DO 1. ROČNÍKU 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020, 

který se koná dne 8. dubna 2019  

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) 

              

V tomto krásném měsíci, kdy vítáme jaro, nás společně s dětmi čekalo spoustu 
výletů a zážitků. Příchod slunečného počasí nám vykouzlil úsměv na tváři. 
Začátek měsíce jsme odstartovali masopustním týdnem. Byl to týden plný 
zábavy. Děti se dozvěděly, jaké zvyky se váží k této tradici a některé si také 
vyzkoušely. Vyrobily si masopustní maškaru, dle své fantazie. 

I v tomto měsíci nadále navštěvujeme saunu, kde pravidelně zařazujeme dechová 
cvičení pro správné dýchání. V sauně si užíváme spousty legrace, debatujeme                    
na nejrůznější témata a zpíváme písně. 

Ve čtvrtek 14.3. jsme navštívili město Kopřivnici. Přijeli jsme se podívat    
na divadelní představení - Maxipes Fík. Děti napínavě pohádku sledovaly 
od začátku až do konce. 
 

Ve středu 20. 3. nás 
čekalo vynášení Mařeny. Celá naše 
školka šla v průvodu. V čele s mařenou 
a lidovou písní „Neseme Mařenu“. 
Naše vyšnořená Mařena tak odplavala 
v potoce do dáli.   

 

Ke konci měsíce jsme přivítali ve školce milou návštěvu. Přijelo                      
za námi v pondělí 25. 3. Divadlo Leonka s představením Proužek                    
a Kroužek. Pohádka, která nám výborně zapadá do našich jarních témat, děti 
nejen pobavila, ale samozřejmě i poučila. Děti poznaly, jak ošklivé je 
podvádět, být pyšný, nevracet věci, lhát  a vytahovat se.  

Bc. Jadrníčková Natálie   
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Závišičtí judisté vozí medaile nejen z Českých pohárů 

Poslední únorovou sobotu hostila Ostrava 
účastníky Českého poháru. Mezi judisty ve váze 
nad 100 kg vybojoval David Hyvnar 2. místo.  

A ani nejmladší judisté nezaháleli. Z turnaje v Opavě 
přivezl Jan Michálek bronzovou medaili za 3. místo. 
Na MC Bohumína vybojoval jeho bratr Štěpán 
Michálek 1. místo a Kristián Horák s Matějem 
Olajošem 2. místo.  

Z ČOKO turnaje pro začínající judisty            
ve Frýdku Místku přivezli stříbrné medaile 
Patrik Rubina, František Bajer, Ema Brusová, 
Prokop Kudělka a Alexandr Londin. Bronz 
vybojoval Ladislav Bajer. Těsně pod stupni 
vítězů pak skončili Klára Brusová, Václav 
Burgert, Michal Galia, Jan Hajník a Kristián 
Horák. 

Na opačné straně republiky z Jablonce nad Nisou 
přivezl rovněž z Českého poháru bronzovou medaili 
dorostenec Filip Hanzelka, když z pěti zápasů 
podlehl jen českému reprezentantovi Adamu 
Kopeckému. 
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Závišický judista Radek Rýpar byl na slavnostním večeru v Novém Jičíně 
vyhodnocen nejlepším sportovcem Novojičínska za rok 2018! 

BLAHOPŘEJEME!!! 

Libor Kahánek 

Připravujeme - Žehnání polím, loukám a zahradám 

10. zastávka – pan Jaroslav Gajdušek 
11. zastávka – Macháčkovi 
12. zastávka – Lichnovští (Padol) 
13. zastávka – Hanzelkovi (statek) 
14. zastávka – Michálkovi (u lesa) 
15. zastávka – Macháčkovi 
                        (pod kapličkou) 
16. ukončení – Bajerovi (Paseky) 

  1. začínáme u kostela (směr hasič.zbrojnice) 
  2. zastávka – pan Antonín Váňa 
  3. zastávka – pan Slávek Dostál 
  4. zastávka – pan Z. Vajda 
  5. zastávka – paní Hajdová 
  6. zastávka – Navrátilovi 
  7. zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí) 
  8. zastávka – Tůmovi 
  9. zastávka – paní Kuběnová (pod hřbitovem) 
   

V neděli 5. května 2019 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 dá do zahrádky.  
Plánovaná trasa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další zastávky podle zájmu.  
Když to bude možné, rádi zastavíme i u VÁS!  Tel. 737 472 741 
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje 

Placená inzerce 

Prodám byt 3+1 
ul. Ignáce Šustaly1078/6 
Kopřivnice 
tel.728 604 924 

KOMINICTVÍ PAVLÁT 
nabízí v termínech 25. 5. a 1. 6. 2019 
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 17. 5. 2019. 

V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit  
na tel.: 776 833 159 


