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Obecní úřad informuje
V tomto příspěvku bych se rád zastavil u dvou věcí.
První je určitě dlouho očekávané otevření sportovního areálu v Závišicích. Osobně si
myslím, že občané naší obce a především děti si zaslouží místo, kde si můžou přijít
kdykoli zaběhat, zahrát, zaskákat, zacvičit. A navíc, že je to pouze pro občany
Závišic. Již nyní při zkušebním provozu je od rána
do večera využíván všemi věkovými kategoriemi,
což dokazuje, že investice, které se vložily
do sportovního areálu, byly dány správným směrem.
Náklady na vybudování činily cca 13 mil. Kč,
většina investic byla z obecního rozpočtu, které se
povedlo našetřit za několik let. Z celkové částky se
nám podařilo obdržet dotaci cca 1,5 mil. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj.
Poděkování určitě patří bývalému starostovi Zdeňku Vajdovi, protože to vyžadovalo
velké úsilí, aby vše klapalo dle harmonogramu a nejednou se musely řešit záludnosti
s touto výstavbou. Jsem rád, že se nám společnými silami jak s bývalými, tak
nynějšími zastupiteli, povedlo dotáhnout projekt do konce. Chtěl bych touto cestou
požádat rodiče, aby svým dětem připomínali, jak se na hřišti chovat a neničit ho,
protože by si ho zničili sami sobě. A těm, co areál využívají a využívat budou, ať si
s chutí přijdou vylepšit svou kondici a fyzičku. Co se týče rezervačního systému
víceúčelového hřiště, tak po 11. 5. 2019 si můžete na obecním úřadě v úředních
hodinách rezervovat volný termín. Nahlédnout, kdy je volno, bude možno
na stránkách www.zavisice.cz. Další podrobnosti jsou v provozním řádu.
V sobotu 11. 5. bude areál oficiálně otevřen (viz plakát). Jste srdečně zváni.
Druhé zastavení bych udělal u našeho obecního vodníka. Spousta z vás
už mě kontaktovala s kladnými reakcemi a s úsměvem. Od minulého
týdne se nám vodník Arnošt (jak ho děti ze ZŠ a MŠ Závišice
pojmenovaly) přesunul k mostu vedle obchodu. Přesunutí bylo nutné,
protože loni na podzim při velkých větrech spadla vrba, na které seděl
za Pohostinstvím U Kremlů. Popřejme mu, ať mu na tomto místě
vydrží jeho kondice co nejdéle a kolemjdoucím nechť vytvoří na tváři
úsměv, kterého není nikdy dost.
Ladislav Lípový, starosta
1

Zpravodaj/květen 2019

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

Český den proti rakovině
Ve středu 15. května 2019 proběhne 23. ročník celonárodní sbírky ve prospěch
Ligy proti rakovině. I letos budou nabízeny k prodeji kytičky květu měsíčku
zahradního, tentokrát se stužkou meruňkové barvy za cenu 20 Kč a více,
dle vaší dobrovolnosti.
Letošní sbírka je zaměřena na téma „Nádorová onemocnění plic“. Kytičky si
budete moci zakoupit v ZŠ a MŠ, důchodci na schůzce nebo u mne, pokud se
vám nepodaří natrefit prodávající dvojice ve městech.
Koupit e-kytičku můžete posláním DMS ve tvatu DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60
nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30, 60, 90 Kč.
Pravidelná podpora DMS TRV KVET 30, DMS TRV KVET 60, DMS TRV KVET 90.
Přispívat na sbírkový účet 65 000 65/0300 lze do 30. 11. 2019.
Za vaše pochopení děkuje
Jaromíra Hajdová
tel. 731 420 244 Tm
725 589 089 O2

Velikonoční skautské kuřátko 2019
Letos jsme se dne 18. dubna opět zapojily do celostátní sbírky „POMOZTE
DĚTEM“. Před Obecním úřadem v Závišicích jsme rozdávali za příspěvek
do kasičky velikonoční výrobky. Podařilo se nám vybrat 5.061 Kč.
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou
postižené, zanedbávané či ohrožené. Děkujeme všem, kteří přispěli!!!
Skautský oddíl Minehawa
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Blahopřání jubilantům
Anežka Sopuchová
Anna Kuběnová
Svatopluk Pokluda

Josef Váňa
Petr Richter
Libor Kahánek

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 15. 5. 2019 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Zájezd Klubu důchodců se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019.
Odjezd v 6 hod. od Obecního úřadu Závišice

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
7. 5.
4. 6.

Žehnání polím, loukám a zahradám
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:
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 Zdeněk Vajda
14. zastávka – Michálkovi (u lesa)
5. zastávka – paní Hajdová
15. zastávka – Macháčkovi
6. zastávka – Navrátilovi
(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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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
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice
Každý občan ČR má právo volit na území ČR do Evropského parlamentu, pokud
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, nevznikla u něj překážka ve výkonu
volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu,
popřípadě hlasuje na voličský průkaz. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Voliči,
který tak neučiní, nebude hlasování umožněno.
Voličům budou dodány nejpozději 21. května 2019 hlasovací lístky spolu
s informacemi o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
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 adresu místa trvalého pobytu v rámci ČR po 14. dubnu, bude
vyškrnut ze seznamu voličů pro volby do EP vedeném obecním úřadem v místě
původního trvalého pobytu. Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad
v místě původního TP o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby
do EP. Toto potvrzení 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 v tomto
okrsku (občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením o změně
místa TP nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič, který má v obci Závišice trvalý pobyt, 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).
Tel. č. do volební místnosti: 773 012 157.
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Objízdná trasa přes Závišice
Z důvodu uzavírky silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace) - MÚK Příbor Západ

bude ve dnech 18. 5. (sobota) - 19. 5. (neděle)
vedena přes Závišice objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice - Příbor).
V těchto dnech bude v obci zvýšený provoz.

Finanční úřad informuje
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Pozvánky
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Noc kostelů 2019 v Závišicích
Vážení a milí spoluobčané,
prosíme, přijměte srdečné pozvání
na program pro Vás připravený
v rámci Noci kostelů 2019
v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v
Závišicích. Kostel
bude
pro všechny zájemce otevřen
v pátek 24. května 2019
od 18:00 do 21:30 hodin,
bude v něm možnost prohlídky
všech zákoutí kostela, možnost
občerstvení, možnost zastavení se
i možnost účasti na zajímavém
programu.
Prvním bodem programu je od 18 hodin vystoupení zpěváků a hudebníků ze Závišic
a ze Štramberku, kteří tvrdě dřeli a připravili si pro nás hudebně-literární pásmo
Popelka Nazaretská od slavného básníka, dramatika a překladatele Václava Renče.
Druhá část programu začne od 19 hodin a bude věnována umělci Janu Köhlerovi.
Možná Vám jeho jméno nic neříká, pokud ano - nebojte, nejste v tom sami. Ačkoliv
jsem v našem Závišickém kostele byla přibližně minimálně 3 500 krát, až do nedávné
doby jsem neměla ponětí o tom, že tento umělec, který je autorem nástěnné malby
patronů kostela svatých Cyrila a Metoděje nad hlavním oltářem a autor námětu
okenní mozaiky sv. Václava, je jedním z nejvýraznějších umělců první poloviny
20. století. Jeho dílo všestranného zaměření a všestranně použitých výtvarných
technik čítá přes 2 500 prací - patří mezi ně například mozaiková křížová cesta
na sv. Hostýně, freskové malby v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku,
rozsáhlé sbírky v Prostějově i v Olomouci a mnoho dalších. O životě a díle Jano
Köhlera přijede vyprávět PhDr. Karel Antonín Kavička, který se tímto umělcem
dlouhodobě zabývá.
Předposlední program si pro nás připravují Mgr. Renáta Navrátilová a její hosté.
Koncert komorní hudby v jejich podání začne po přestávce ve 20:20 hodin.
Vzhledem k vysoké hudební úrovni těchto hudebníků se máme jistě nač těšit.
Na koncert naváže poslední bod programu, kterým bude ve 21:00 společná modlitba
za obec. Předpokládá se otevření kostela do 21:30 hodin. V průběhu celého večera
bude prostor pro prohlídku věže, kůru, půdy, zákristie i všech dalších zákoutí kostela.
Připravujeme také doprovodný program pro děti.
Srdečně se na Vás těšíme!
Za organizátory
Karolína Najzarová
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Připravujeme
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na začátku dubna nás přišla do školky navštívit paní Bakalová
s programem „Roste svetr na louce“, kde se děti dozvěděly spousty
zajímavostí o ovcích, ovčí vlně a jejím zpracování kdysi.
Děti před blížícím se zápisem navštívily první třídu, kde měl pan učitel
pro děti připravené aktivity. Děti si mohly vyzkoušet práci s interaktivní
tabulí.
V druhém týdnu na předškoláky čekal velký krok kupředu. Byl to zápis
na Základní škole v Závišicích, kde na předškoláky čekalo několik úkolů.
Všichni byli moc šikovní a s úkoly se zvládli vypořádat.
Celý tento měsíc se nesl v duchu ochrany přírody
a pozorování života v ní. Proto jsme s dětmi podnikli
delší vycházku na Borovecké rybníky. I mladší děti tuto
cestu zvládly bez problémů. V tomto měsíci už jsme měli
možnost navštěvovat zahradu, protože nám počasí přálo.
Děti se podílely na úklidu zahrady. Sbíraly a pomáhaly
v třídění a uklízení hraček a naší chaloupky na hračky.
Děti se zapojily do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“,
a několik z dětí bylo oceněno za své výtvory.
Před Velikonočními prázdninami jsme měli
v naší
školce
velikonoční
dílničky
pro rodiče s dětmi, kde jsme společně tvořili
různé velikonoční výrobky a tradiční
sladkosti.
Na konci měsíce proběhla beseda s paní zubařkou, kde si děti s rodiči mohly vyzkoušet
správnou péči o zuby. V posledním dubnovém týdnu jsme s dětmi navštívili naposledy
saunu.
Nicola Kupčáková
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Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání mobilních telefonů
…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 31letou chodkyní
a osobním motorovým vozidlem, které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla
vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy již uvedené vozidlo projíždělo přes přechod
pro chodce. Následně měla narazit do boční části vozidla, upadnout na komunikaci
a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení přes přechod měla v ruce držet
mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, se kterým
manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla…
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné
pro větší a větší počet lidí. Zároveň jsou častěji používány
i v silničním provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich
používání v dopravě může být nebezpečné. A to jak při řízení
motorových vozidel nebo třeba při jízdě na kole. Poslední
ohroženou skupinou jsou chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního provozu a jako
takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci
kolizních situací. Je na místě připomenout, že při účasti na provozu na pozemních
komunikacích je každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je spíše doménou
mladých lidí. Tato činnost zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá
v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší
důležité zvuky, díky kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak
označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na obrazovce mobilního
telefonu.
Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i ostatní účastníky
silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či dokonce
k úmrtí.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad bezpečností silničního
provozu je chování chodců a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno
ze strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné
období loňského roku). Nejčastějším přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více
než za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na červenou“.
U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to
ve 200 případech.
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli v silničním provozu
obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční
kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být viděn.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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
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Vydavatel: Obec Závišice, Závišice 115, 742 21, IČO: 00600709,*tel.: 556 856 000*
e-mail: obec@zavisice.cz*www.zavisice.cz*Tisk: Obecní úřad Závišice
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10180
Uzávěrka příštího čísla: 24. 5. 2019
Distribuce v místní prodejně*Cena 3 Kč*Ceník inzerce: 3 Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje
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