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Obecní úřad informuje
Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 4. 3. 2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: rozpočet obce Závišice na rok 2020.
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.

Poplatek za odpad na rok 2020 - !!! POZOR ZMĚNA SAZBY !!!
Sazba: 500 Kč/poplatník/rok.
Poplatek je splatný:
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2020 a
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2020,
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 h.
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).

Poplatek ze psů na rok 2020
Sazba: 80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Splatnost: 31. 3. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 h.
nebo převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
1

Zpravodaj/březen 2020

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 dny pondělí a středa 8-12, 13-17 h.

V prodeji na obecním úřadě
Stolní kalendář na rok 2020
s fotografiemi Závišic a okolí
dotovaná cena 70 Kč

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!
Projekt „Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku“
je spolufinancován ze státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu
Moravskoslezského kraje.
Je zaměřen na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která obsahuje
informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetu nebo
samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného
systému).
IN.F.Obálka slouží k předání údajů o zdravotním stavu, užívaných lécích, kontaktech
na příbuzné či blízké, v případě, že se senior v domácnosti ocitne v nebezpečí či
ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o této aktivitě informovány.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení
zdraví nebo života. Je třeba vyplnit formulář s požadovanými údaji a vložit jej zpět
do plastové obálky a umístit do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou
nebo magnetkou označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu.
Zasahující záchranné složky se tak díky vyjmutí obálky z lednice dostanou včas
k údajům o zdravotním stavu, užívaných lécích, alergiích a o dalších upozorněních,
čímž budou moci vhodněji poskytnout pomoc. Pro zajištění efektivní zdravotní péče je
důležité, aby byly informace vyplněné v obálce aktuální. V případě změny zdravotního
stavu či změny předepsaných léků apod. je třeba nové skutečnosti do formuláře dopsat.
Obálky si senioři nebo jejich příbuzní mohou vyzvednout
na Obecním úřadě Závišice v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
Upozornění: Moravskoslezský kraj ani Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako
iniciátoři této preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani organizace
kontrolou IN.F.Obálek!
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Pozvánka

Obec Závišice pořádá
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Vítání občánků
V neděli 23. února 2020 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic:
Zuzana Čubová
Tereza Bothová
Barbora Pisařovicová
Nela Hyklová

Ema Šimíčková
Zuzana Špačková
Dominik Lošák
Šimon Navrátil

Blahopřání jubilantům
Josef Bortel
Josef Matzke
Vladislav Kostelník

Pavel Lichnovský
Jana Kudličková
Josef Pustějovský

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.
Rovněž můžete nahlásit, že si nepřejete osobní návštěvu členů sociální komise
u příležitosti oslav Vašich 80, 85, 90 a více let.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 11. 3. 2020 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Školení řidičů pro všechny občany
se uskuteční
ve středu 25. 3. 2020 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Přednášet bude pan Marek.

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
31. 3.
28. 4.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V tomto příspěvku z naší mateřinky shrneme události za měsíc únor, které
se u nás udály. V únoru jsme chtěli zahájit saunování dětí, kdy do sauny
chodí třída Vrabečků, tedy pouze mladší děti. Děti předškolního věku mají
oproti mladším více aktivit, kterých se mohou zúčastnit. Bohužel se nám
v únoru nepodaří začít, ve školce je vysoká nemocnost, proto budeme muset
počkat, až se nám děti po nemoci vrátí. Proběhly individuální schůzky s rodiči
ve třídě Vrabečků, kde se rodiče mohli dozvědět o pokrocích svých ratolestí.
V tomto měsíci si děti v Mateřské
škole hrály na různá povolání a mohli
se na chvíli proměnit například
v cukráře nebo pekaře. Děti pletly
housky a zdobily a plnily dort
krémem.
V sobotu 15. 2. jsme s dětmi slavili Maškarní bál, který byl organizován
pod taktovkou mateřinky. Pro děti byla připravena bohatá tombola, za kterou moc
děkujeme rodičům a sponzorům. A také je na místě poděkovat rodičům za drobné
občerstvení pro naše malé i velké hosty. Děti si mohly zahrát
různé hry, jako třeba přehazování balónků a podlézání lana.
Děti si společně s učitelkami mohly zatančit různé taneční
choreografie. Dále byly zde pro děti připraveny soutěže,
za které mohly získat sladké odměny. Přivítat jsme mohli,
skoro jako každý rok, taneční skupinu Gradus Štramberk, která
opět předvedla fantastický výkon, který všechny chytl za srdce.
V březnu nás čeká vynášení Mařeny, návštěva knihovny a navštíví nás divadélko
Koloběžka. Přejeme si, ať už nám venku vydrží krásné jarní počasí a my můžeme
konečně začít podnikat delší výpravy do okolí naší vesnice s cílem pozorovat naši
přírodu pro mnohé z nás v tom nejkrásnějším ročním období roku, na jaře.
Nicola Dreiseitl

Nabídka brigády
Přijmeme brigádníka na údržbářské práce
v Rekreačním areálu „U Kateřiny“ ve Štramberku.
Práce vhodná i pro důchodce.
ŘP sk. B podmínkou.
Bližší informace :
Novobilský Vladimír, NOVOS NJ, s.r.o,
Libotín 979, Štramberk. tel. 603 867 382
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Sběr nadměrného odpadu

Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny
pouze
na parkovišti u kostela
pondělí 30. března 8 - 17.00 hod.
pondělí 6. dubna 8 - 17.00 hod.
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

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

pouze
na parkovišti u kostela
pondělí 30. března 8.00 - 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. 2020,
případně občanský průkaz.
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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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Sběr použitých jedlých olejů a tuků
Při vaření v domácnostech vzniká velké množství použitého jedlého oleje.
Je velmi důležité jej šetrně zlikvidovat, aby se nedostal do odpadních vod.
Jak mohou občané naší obce ekologicky likvidovat
použitý olej z domácností?
1. nalijte zchladlý použitý potravinářský olej do PET láhve
2. naplněnou a uzavřenou PET láhev odevzdejte do E-domku za obecním úřadem
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
Neodevzdávejte
technické oleje (převodové, motorové…), maziva a jiné kapaliny.

Objízdná trasa přes Závišice
V sobotu 28. 3. bude přes Závišice vedena
objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice - Příbor).
V tento den bude v obci zvýšený provoz.

Pozvánka od hasičů
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První medaile pro závišické judisty jsou z Opavy
Na první turnaj sezony 2020 se do Frýdku Místku vydali v sobotu 25. ledna závišičtí
judisté. Soutěž pod názvem ČOKO turnaj se primárně zaměřila na společný trénink
a nácvik chvatů. Na závěr pak proběhlo měření sil formou
randori. V této disciplíně dopadl nejlépe závišický
benjamínek Prokop Kudělka. Mezi dalšími třemi soupeři
nenašel přemožitele a s třemi vítězstvími obsadil
po zásluze první místo!
Těžkou úlohu měl ve Frýdku Místku starší žák
Jan Svoboda, který trénuje pouhý rok a ve svých čtrnácti
letech těžko může konkurovat zkušenějším borcům. Ve své
váze svedl dvě utkání, a i když soupeře dokázal hodně potrápit, na vítězství to tentokrát
nestačilo.
Třetím závišickým judistou byl teprve pětiletý Kryštof Talpa. Na svůj debut
na tatami určitě nikdy nezapomene, protože ze tří zápasů se mu podařilo jeden vyhrát
a to znamenalo vystoupat na stupně vítězů pro bronzovou medaili!
Medailová frýdecko-místecká mise závišických judistů tak vyzvala jejich oddílové
kolegy napodobit své kamarády a uspět taky na dalších turnajích nadcházející sezony.
Libor Kahánek

Placená inzerce

Začátek letního času
V neděli 29. března 2020 se přechází na letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 3/2020 vydáno 28. 2. 2020
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. 3. 2020
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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