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Obecní úřad informuje
Tašky na tříděný odpad
Na obecním úřadě jsou zdarma k dispozici
tašky na tříděný odpad
(1 sada/dům obývaný občany s trvalým pobytem).
Pokud máte zájem, přijďte si je vyzvednout
v úřední hodiny (pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.)
Sady tašek na třídění odpadů distribuované mezi občany byly pořízeny:
150 ks za finanční spoluúčasti firem ASOMPO, a.s. a EKO-KOM, a.s.
250 ks za finanční spoluúčasti Obce Závišice a EKO-KOM, a.s.

Upozornění - sběr papíru
V rámci sběru papíru, který pro školu ukládáte u bočních dveří obchodu,
se od 1. 10. 2019 nebudou sbírat kartony,
ale pouze noviny, časopisy a letáky.
Kartony vhazujte do modrých kontejnerů na tříděný odpad.
Děkujeme za pochopení

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá v pátek 25. října 2019
u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)
lampionový průvod se setkáním u pomníku padlých před školou.
Doprovází Dechová hudba ZÁVIŠANKA. Na závěr bude připraven ohňostroj.

Sraz v 18 hod. u hasičské zbrojnice.
Připravujeme
V sobotu 2. listopadu 2019 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích k uctění Památky zesnulých
Dechová hudba ZÁVIŠANKA.
1

Zpravodaj/říjen 2019

Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Zdeněk Petráš
Pavel Šustala

Emil Lichnovský
Ivan Pustějovský
Jaroslava Rašková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V září 2019 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Marta a Jan Špačkovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 2. 10. 2019 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Zájezd Klubu důchodců čtvrtek 10. října 2019
7.00
8.30 - 9.30
10.00 - 11.00
11.15 - 12.00
12.00 - 13.00
13.30 - 15.00
16.15 - 17.15
18.45

odjezd od Obecního úřadu Závišice
Prohlídka sklárny Karolínka - 2 skupiny
Karlovice - Pluskavec - areál dřevěných soch a kaple
Velké Karlovice - prohlídka kostela a hřbitova
Oběd v restauraci U Muzea - Velké Karlovice
Karlovský pivovar - koštování piva
Procházka po Soláni
Návrat do Závišic

cena: člen klubu 200 Kč
ostatní
250 Kč

Zájemci se mohou přihlásit u p. R. Michálka

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
15. 10.
12. 11.
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Pozvánky kulturní komise
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Čipování psů
V pátek 11. října 2019 bude MVDr. Pavel Frous provádět
čipování psů:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.00 - 16.15 hod.
dolní konec - u transformátoru
16.30 - 16.45 hod.
Paseky - u kravína
17.00 - 17.15 hod.
Cena čipování 400 Kč
Očkovací průkazy s sebou!

Pozvánka od rybářů
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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:

ve středu
ve čtvrtek
ve středu
ve čtvrtek

9. října
10. října
16. října
17. října

8 - 17.30 h.
8 - 14.00 h.
8 - 17.30 h.
8 - 14.00 h.

ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

na parkovišti u kostela
na dolním konci u transformátoru
na Pasekách u Bajerů
na horním konci u lávky
NE
pneumatiky
mater.obsah.dehet,azbest (ter.papír)
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(např. televizory,ledničky, pračky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva, léky
jiné chemikálie
biologický odpad
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu

v pátek 18. 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
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.
5

Zpravodaj/říjen 2019

Sběr velkých elektrozařízení

E-domek
je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice
Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin
E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
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

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
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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)

Kontejner na malé spotřebiče
je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice
Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory
Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří:
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)
- obyčejné žárovky (patří do popelnice)

Sběr cartridgí a tonerů
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 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

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
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Senioři - jak se nestát obětí
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní
den seniorů. Moravskoslezští policisté se v rámci svých
preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu intenzivně
zaměřují během celého roku. Při různých preventivních
i prezentačních akcích upozorňují seniory na nejčastěji se
vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají
dříve narozeným rady a doporučení jak se nestát obětí.
V duchu známého rčení, že „opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně
připomenout pár preventivních rad.
Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít
nepozornosti 78leté ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet
mobilní telefon, peněženka s finanční hotovostí, osobními doklady a další věci…
•

•
•

Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla
na parkovišti mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si
nikam neodkládejte.
Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte
svůj PIN kód na platební kartu),
Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou.

Podvody
•
•
•
•
•

•

Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace
o sobě (finanční situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.).
Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným
příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným).
Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba
si uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly.
Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým
člověkem používejte bezpečnostní řetízek.
Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník
úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte
přímo na úřad či instituci, na kterou se odvolává a jeho totožnost si
ověřte.
V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České
republiky na bezplatné telefonní lince 158.

Bezpečnost venku
•
Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách
nebo si domluvte odvoz.
•
Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou
nenahraditelné.
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Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec. Muž jel
na neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby…
•
I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to
možné, po vyznačených přechodech pro chodce. Před vstupem
do vozovky se řádně rozhlédněte a na přechod pro chodce vstupujte až
tehdy, kdy vozidlo zastaví či pokud nic nejede. A nezapomínejte, že
tramvaj má vždy přednost.
•
Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru,
ve tmě opatřete své oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky.
Při jízdě na kole za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů využívají
preventivní projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci s názvem
„Černá kronika aneb ze soudních síní“. Ta je určena především seniorům
a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny poučením, jak se v takové
situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a závažnější trestné činy
páchané na seniorech. Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy.
Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné
se setkat nejen v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě zájmu
o besedu z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka prevence
(email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné
v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace o projektu „Černá kronika
aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových stránkách policie
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ
Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
(dále jen „zásah“).
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu.
Pokud nebude zásah proveden do 15. listopadu 2019, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a. s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem
provedení zásahu.
Bližší informace na úřední desce a na www.zavisice.cz (úřední deska).
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září se začaly děti slétat do naší mateřinky
a to do svých tříd Soviček a Vrabečků. Dveře
naší školky se otevřely pro 10 nových
kamarádů. Devět z nich nastoupilo do třídy
Vrabečků, kde se pomalu za pomoci
zkušenějších kamarádů rozkoukávají. Jeden předškolák
nastoupil do třídy Soviček. Z důvodů velkého počtu
předškoláků, jsou 3 děti umístěny ve třídě Vrabečků.
Věříme, že se nové děti v naší mateřince brzy zabydlí
a společně s ostatními zažijí rok plný objevování, zábavy, dobrodružství a nových
vědomostí.
Tento školní rok jsme pro děti otevřeli kroužky, jako jsou
sportovky, školáček, sboreček a flétna. Děti se pomalu
seznamují s chodem školky, podnikáme procházky
do okolí a zatím také
využíváme
naší
školní
zahradu. Děti ze třídy Soviček
začaly navštěvovat plavecký
výcvik, kde si zdokonalují své
plavecké dovednosti.
Proběhly také informativní schůzky pro rodiče, kde se
rodiče seznámili mimo jiné také s letošním plánem akcí
a představili jsme jim také nové aktivity, které jsme
pro děti na letošní školní rok připravili.
Nakonec bych chtěla popřát všem dětem parádní rok plný nových objevů,
dobrodružství a legrace s jejich učitelkami a všemi, kdo ve školce pracují.
Nicola Dreiseitl

Připravujeme na listopad
připomenutí výročí 170 let otevření budovy školy
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Zprávy od hasičů
NAŠI HASIČI STŘÍBRNÍ NA MISTROVSTVÍ ČR
Obrovského úspěchu dosáhli naši muži na Mistrovství České republiky
v požárním sportu, které se konalo ve dnech 30.8.-1.9.2019 na letním
stadiónu v Ústí nad Labem.
Po výborných výkonech ve všech disciplínách vybojovali
v konkurenci 17 družstev celkové 2. místo a stali se tak pro letošní rok
Vícemistry ČR. Domů si naši hasiči přivezli stříbrné medaile, krásný
pohár a pěkné zážitky ze soupeření mezi nejlepšími hasiči z celé
republiky.
Na nejvyšší hasičskou
soutěž v republice je
doprovodila i početná skupina fanoušků,
která se jim snažila vytvořit v dalekém
Ústí n.L. domácí prostředí.
Naši borci tímto výsledkem vytvořili
největší sportovní úspěch ve 125leté
historii Sboru dobrovolných hasičů v naší
obci.
Výsledková listina a fotografie
z Mistrovství ČR jsou v našich vývěsních
skříňkách.
Ing. Josef Kuběna, starosta SDH Závišice
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Zprávy od judistů
Václav Jašek 2x bronzový na Českém poháru v Brně
Poslední kolo Českého poháru v judo hostila jihomoravská
metropole Brno. Českou špičku zde doplnila bohatá mezinárodní
konkurence. Závišické barvy hájil mezi muži v nejvyšší
hmotnostní kategorii nad 100 kg junior Václav Jašek. Čerstvý
mistr světa Lukáš Krpálek se bohužel tohoto turnaje nezúčastnil,
a tak se konfrontace s nejlepším judistou nekonala. Mezi pěti
nejtěžšími borci dokázal závišický judista prodat poctivou
tréninkovou přípravu. Nejprve zvítězil na ippon nad Mazenem
Debsem z SKKP Brno. Poté prohrál těsně na wazari s Milošem
Steklým z Chlumce nad Cidlinou, aby v následném zápase
porazil děčínského Jakuba Johna rovněž na ippon. V posledním
utkání sice podlehl opět těsně na wazari litoměřickému Janu Maškovi, ale
v konečném součtu to znamenalo skvělé třetí místo! Na závěr závišický judista
bojoval ještě v kategorii bez rozdílu vah a i tady se mu dařilo. Zopakoval zde
umístění z nejtěžší váhové kategorie a domů si z Brna odváží dvě medaile
bronzového lesku!
V dorostenecké kategorii ve váze do 73 kg se pak na brněnském tatami představil
Filip Hanzelka. Začátek mu vyšel skvěle. V prvním kole porazil Jindřicha Janečka
z Bruntálu a ve druhém pak vršovického Miroslava Jindru. Pak přišla první porážka
od pozdějšího finalisty příbramského Viléma Kuby. V opravách si potom Filip
Hanzelka připsal další dvě výhry. Nejprve nad Pavlem Kolárem z Litoměřic
a následně nad ostravským Dominikem Motykou. Pak následovalo důležité utkání
v souboji o třetí příčku, kde bohužel těsně podlehl Alexandru Sojkovi z Bruntálu
a zůstal tak pod stupni vítězů.

Bratři Michálkové dovezli z Ostravy bronz a stříbro
Třetí zářijovou sobotu bojovali nejmladší judisté o cenné kovy
na mezinárodní velké ceně Ostravy. Bratři Michálkové zde
reprezentovali svůj mateřský oddíl Judo Závišice a v krajské
konkurenci si nevedli vůbec špatně! V kategorii mladších žáků
ve váze do 34 kg vstoupil na tatami jako první Jan Michálek.
Ze své tabulky postoupil do semifinále z druhého místa.
Zde porazil na ippon Eduarda Lanču z Orlové a ve finále bojoval
o zlato s opavským Danielem Lazeckým. Pro tentokrát se
z vítězství radoval Lazecký, když těsně zvítězil na wazari.
Závišický judista si tak z Opavy odvezl stříbrnou medaili a svým
druhým místem si v ranking listu zajistil první postupové místo
na přebor České republiky, které se bude konat na podzim
v Mladé Boleslavi.
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V benjamíncích ve váze do 27 kg začal Štěpán Michálek
fantasticky. Svou tabulku s přehledem vyhrál, když nechal
za sebou pokaždé na ippon nejprve Antonína Kubíčka z Judo
Beskydy, a potom taky i opavského Matěje Lorence. Bohužel,
jeho následná semifinálová prohra s Danielem Frankem z Orlové
jej odkázala „jen“ k bronzové medaili.
Bratři Jan a Štěpán Michálkové si tak z krajské metropole přivezli
výborné medaile stříbrného a bronzového lesku.

Josef Babiář je mistrem republiky!
V den státního svátku Svatého Václava se ve slavné judistické hale
v Praze Vršovicích konalo mezinárodní mistrovství České
republiky veteránů. Závišický trojlístek zkušených judistů
ve složení Josef Babiář, Petr Musil a Karel Žárský se zde pokoušeli
urvat některou z cenných medailí. S tímto úkolem se nejlíp
vypořádal v kategorii M1 ve váze do 73 kg Josef Babiář. Svou
bitvu o zlato svedl s brněnským Martinem Pekárkem. V obou
důležitých zápasech neponechal závišický judista nic náhodě a oba
zvládl vítězně! Na stupně vítězů si vystoupal pro zlatou medaili
a z Prahy si zaslouženě odváží titul mistra České republiky!
V kategorii M3 do 90 kg skončil Petr Musil na čtvrtém místě a v M9 do 90 kg bral
Karel Žárský bronzovou medaili za třetí místo.
Libor Kahánek

Hrátky se špuntíky
Rády bychom pozvaly všechny maminky s dětmi do tří let
každý pátek od 8 h do tělocvičny v Závišicích.
Co budeme dělat?
Hrát si, zpívat, tancovat, dovádět i objevovat či vyrábět.
Začínáme 11.10.2019.
Více informací najdete na FB stránce "Hrátky se špuntíky".
Těšit se na vás bude Lenka a Jitka
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Zpravodaj/říjen 2019

Provoz sauny opět zahájen od 3. října 2019
čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.
pátek 16.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Placená inzerce

Ukončení letního času
V neděli 27. října 2019 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 10/2019 vydáno 1. 10. 2019
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. 10. 2019
Distribuce v místní prodejně*Cena 3 Kč*Ceník inzerce: 3 Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje

14

