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Obecní úřad informuje
Obecní úřad Závišice je pro veřejnost
do odvolání uzavřen
Komunikace probíhá pouze telefonicky nebo elektronicky:
tel.: obecní úřad 556 856 000
starosta
773 012 152
info: www.zavisice.cz

e-mail: obec@zavisice.cz
sopuchova@zavisice.cz
starosta@zavisice.cz

Aktuální informace jsou občanům zasílány i prostřednictvím SMS zpráv.

Platba poplatků na rok 2020
Poplatek za odpad
Sazba: 500 Kč/poplatník/rok
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 6. 2020 (změna)
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2020,
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 6. 2020 (změna)

Poplatek ze psů
Sazba: 80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
V současné době doporučujeme platbu provést
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003),
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Pokud nemáte možnost, můžete zaplatit do pokladny ObÚ po skončení nouzového
stavu, nejpozději do 30. 6. 2020.
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KORONAVIRUS
COVID-19
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov ohledně dění v tomto nepříliš šťastném období. Slovo koronavirus
se stalo bohužel nedílnou součástí dnešního života a dějí se kolem nás věci, o kterých
nás ani nenapadlo, že by se u nás mohly stát.
Když opomenu všechna opatření, které nám vláda nařídila, určitě v dobrém úmyslu,
abychom porazili toto onemocnění, tak bych především poukázal na zákaz vycházení
s výjimkou nutného, a to pouze na cestu do zaměstnání a zpět, zajištění potravin a léků.
Chtěl bych Vás tímto požádat o dodržování tohoto nařízení. Chráníme tímto především
sami sebe, ale také okolí kolem nás.
Druhé nařízení, které bych rád připomenul je nošení roušek, kterými musí být zakryté
ústa a nos na veřejnosti. Toto platí, i když vstupujete do jediného obchodu, který zde
v obci máme a snažme se toto nařízení respektovat, ať nejsme výhledově nuceni jezdit
do obchodu mimo naši obec, jen kvůli tomu, že jsme se nesnažili ho ochránit naší
nedisciplinovaností.
Obec poskytuje šité roušky pro naše občany, které nám ochotní občané naší obce našili
a nabídli zdarma. Tím dokazují, že nám naše obec není lhostejná a že umíme jeden
druhému pomoci, když je to zapotřebí. Nemůžu jmenovat, kdo všechno se na této akci
podílel, abych na někoho nezapomněl. Je to opravdu velké množství šikovných
maminek, babiček, možná i nějakých tatínků, ale také naše paní učitelky, které v době
přerušení vyučování šijí a přinášejí tyto roušky pro potřeby obce. Také máme
informace, že spousta těchto dobrovolníků šije roušky i pro nemocnice, zdravotnická
zařízení a sociální služby. Za to všem upřímně DĚKUJI a vážím si toho.
Navíc obec zakoupila omezené množství desinfekce na ruce Anti-COVID, kterou
v případě zájmu občanů poskytujeme zdarma a v malém množství rozvážíme do domů.
Závěrem bych jen připomenul řídit se heslem:
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!
Ladislav Lípový, starosta
Obecní úřad Závišice stále nabízí pro občany Závišic
zdarma:
- šité roušky
- desinfekce na ruce (omezené malé množství na dům)
- možnost vyzvednutí léků z lékárny prostřednictvím
e-receptu od Vašeho lékaře
- zajištění nutných nákupů
V případě zájmu volejte v pracovní dny ObÚ, tel.: 556 856 000,
606 783 416, dovezeme k Vám domů.
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Sběr odpadů
Nakládání s odpady v současné době:
- u zdravých lidí, kteří nejsou infikováni nebo nejsou v domácí karanténě
•
•

nakládání s komunálními odpady včetně způsobu třídění se nemění
použité roušky, respirátory, rukavice, kapesníky vložit do plastového sáčku
a následně do plastového pytle, do kterého se běžně odkládá odpad
z domácnosti a zavázaný pytel vložte do popelnice
V žádném případě se nedávají do barevných kontejnerů (papír, plast, textil).
- u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě
- u osob v domácí karanténě

Tyto osoby veškerý odpad, který jim vzniká v domácnosti, netřídí a při jeho
odstranění postupují následovně:
•
veškerý netříděný odpad (včetně roušek a kapesníků) vkládají do plastového
pytle na odpady. Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm.
Po naplnění se pytel (nejpozději však do 24 hodin) pevně zaváže a na povrchu
se pytel ošetří dezinfekčním prostředkem.
•
v případě, že odpad je ukládán do pytlů tenčího materiálu, je třeba takové obaly
zdvojit; plastový pytel je nutné vložit do druhého pytle, zavázat a povrch
vnějšího pytle vždy ošetřit dezinfekčním prostředkem;
•
zavázaný pytel vložit pouze do popelnice na směsný komunální odpad;
zásadně pytle neodkládat mimo kontejnery
•
nemocná osoba by se s odnosem svého odpadu do popelnice měla obrátit
o pomoc na rodinu, sousedy nebo dobrovolníky, kteří zajišťují pomoc pro tyto
případy.
Osoby, které manipulují s odpadem, by měly vždy používat rukavice a roušku.
Po manipulaci je nutné vždy si umýt ruce vodou a mýdlem a ošetřit desinfekčním
prostředkem.
Zakazuje se nežádoucí manipulace s odloženým odpadem jako je vybírání odpadu
z popelnic, přebírání odpadu apod.
Odvoz popelnic
a žlutých pytlů s plasty od domů
probíhá bez omezení.

Sběr nadměrného odpadu
6. 4. 2020
se ruší.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery)
bude zahájen ve čtvrtek 16. 4.
Sběr papíru, který pro školu ukládáte u bočních dveří obchodu,
je pozastaven.
Nechávejte doma na dobu až bude obnoven vývoz nebo
vhazujte do modrých kontejnerů na tříděný odpad.
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Informace v souvislosti s koronavirem
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/
Státní zdravotní ústav: http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Moravskoslezský kraj: https://koronavirus.msk.cz/
Krajská hygienická stanice: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod

Informační linka: 1212
Linka 1212 je zároveň linkou
první psychické pomoci.
Je bezplatná a určena všem občanům.
Provoz linky zajišťují zdravotničtí
interventi a psychologové.

Při zdravotních problémech
nejdříve kontaktujte
svého praktického lékaře.
V případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života
volejte linky 155 a 112.
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Upozornění Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Upozorňujeme občany na sběrné boxy umístěné v níže uvedených budovách, které jsou v provozu
pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin. Sběrný box je
v pracovních dnech vybírán denně. Podání jsou po vynětí z boxu označena podacím razítkem s datem
jejich vynětí. Daňovému subjektu nebo jeho zástupci je doručení podání (vynětí z boxu) potvrzeno
SMS zprávou odeslanou na telefonní číslo uvedené daňovým subjektem v daňovém přiznání. Úplnost
listin doporučujeme zajistit obálkou nebo složkou. Daňové přiznání však není nutno osobně odevzdat
na finančním úřadě, je možno jej zaslat poštou nebo elektronicky přes www.daneelektronicky.cz

Pracoviště

Adresa

Sběrný BOX pro příjem
daňových přiznání
umístěn

Sběrný BOX je
přístupný v době:

ÚP v Bruntále

Ruská 1870/3, Bruntál 1

Vedle vchodu do budovy,
schránka, označeno

NON - STOP

ÚP ve Frýdku-Místku

Na Poříčí 3208, Frýdek-Místek 1

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP v Havířově

Myslbekova 1470/2, Havířov 1

Schránka u vchodu do budovy

NON- STOP

Úp v Hlučíně

Čs. armády 52/1, Hlučín

ÚP v Karviné

Za vstupem do budovy, před
podatelnou
Za vstupními dveřmi budovy
nebo
Schránka u vchodu do budovy

Zakladatelská 974/20, Karviná 6

PO-PÁ: 08.00 – 17:00
PO-PÁ: 08.00 – 17:00
NON - STOP

ÚP v Kopřivnici

Kpt. Jaroše 395/1, Kopřivnice 1

Před budovou, označeno

PO–PÁ: 07:00 – 17:00

Úp v Krnově

Albrechtická 2185/39b, Krnov 1

Za vstupem do budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP v Novém Jičíně

Svatopluka Čecha 2027/47, Nový Jičín

Před budovou - označeno

PO–PÁ: NON - STOP

ÚP v Opavě

Masarykova třída 310/2, Opava 1

Za vstupem do budovy, před
podatelnou

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP Ostrava I

Jurečkova 940/2, Ostrava 2

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

ÚP Ostrava II

Horní 1619/63, Ostrava 30

Vedle vchodu do budovy,
označeno

NON - STOP

ÚP Ostrava III

Opavská 6177/74A, Ostrava 8

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

Finanční úřad pro
MSK- sídlo

Na Jízdárně 3162/3, Ostrava 2

Za vstupem do budovy, před
podatelnou

PO-PÁ: 08:00 – 17:00

ÚP v Třinci

nám. Svobody 1141, Třinec 1

Za vstupními dveřmi budovy

PO-PÁ: 08.00 – 17:00

Další informace o omezeních provozu Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj naleznete na
stránkách www.financnisprava.cz v záložce Nouzový stav (COVID-19) – Informace z krajů – Tiskové
zprávy 2020 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravyfinancnich-uradu/2020/MSK_okamzite_omezeni_provozu_na_vsech_pracovistich-10461
V Ostravě dne 26. 3. 2020
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
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Blahopřání jubilantům
Šárka Hývnarová
Blažena Macháčková
Irena Kuběnová
Marta Špačková
Josefa Busková
Jiří Lošák
Hana Lichnovská

Marie Michálková
Alena Filipová
Bohuslav Sopuch
Marie Šimíčková
Marie Tůmová
Milan Gilar

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
Pravidelné schůzky
Klubu důchodců
se uskuteční
až po ukončení mimořádných opatření vlády

Plánovaný zájezd 30. 4.
se ruší

Ordinace pro dospělé v Závišicích
Ordinace MUDr. Gilarové pro dospělé v Závišicích
je do odvolání zrušena.
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Akce pro děti

Aktuální výzvy naleznete na webových stránkách obce Závišice - Hyb se:
https://www.zavisice.cz/hybse.php#aktuality
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Školní okénko
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Mějte svého pejska na vodítku a nechoďte po lese, mezích a poli.

Členové mysliveckého spolku
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Zprávy od judistů
Závišické medaile z Euroregionu Beskydy
V posledním únorovém víkendu se uskutečnil v Raškovicích u Frýdku Místku
mezinárodní judistický turnaj pod názvem O pohár euroregionu Beskydy. Závišický
oddíl vyslal na toto klání osm judistických nadějí. V silné konkurenci borců celé České
republiky, Polska a Slovenska si nevedli vůbec špatně.
Mladší žák Jan Michálek si v kategorii do 34 kg
prožil divoký den. Nejprve po prohře s rožnovským
Matoušem Liškou postoupil do semifinále z druhého
místa, ale pak po výhře s Davidem Remešem z Opavy
se ve finále utkal opět s Liškou. Závišický žák chtěl
odčinit porážku ze základní skupiny a Liška zase
potvrdit kvality z prvního duelu. Na tatami se jiskřilo
a bouřily emoce. Nakonec však Michálek ukázal, že
mu zbylo více sil a po vítězství se mohl radovat na stupních vítězů ze zlaté medaile.
V Raškovicích se skvělým výkonem blýskl rovněž
František Bajer. Mezi mladšími žáky ve váze do 42 kg
se neočekávalo, že by bez větších turnajových
zkušeností atakoval přední příčky. Opak se stal ale
pravdou. V pavouku si nejprve poradil s Janem
Murinem z Baníku Ostrava. A když porazil i Lukáše
Weismana z domácího JUDO Beskydy, ocitl se rázem
v semifinále. Tady narazil na zkušeného Dominika
Westa ze Slezanu Opava. Šance se závišickému žáku moc nedávaly. O to více
překvapil, když se na tatami pral jako ostřílený borec, vzorně plnil pokyny trenéra
a odměnou mu byla účast ve finále! Boj o zlato byl sice v režii Jakuba Bárty
z SKP Holešov, ale i tak zisk stříbrné medaile z takto kvalitního turnaje je pro Františka
Bajera velký příslib do budoucna.
Své úspěšné bratry se v Raškovicích pokoušeli napodobit i jejich mladší sourozenci.
Benjamínci Ladislav Bajer i Štěpán Michálek bojovali jako lvi a po skvělých výkonech
si mohli po zásluze vystoupat na stupně vítězů pro bronzové medaile. Mezi další
úspěšné závišické benjamínky ve váze do 33 kg se zařadil i Prokop Kudělka.
Své zápasy kromě jednoho všechny vyhrál a zajistil si tak bronzovou pozici na stupních
vítězů. Další závišičtí benjamínci Alexandr Londin, Kristián Horák a Jan Hajník podali
taky dobré výkony. Bohužel, jejich vyhraná utkání stačily tentokrát jen na umístění
těsně za medailovými pozicemi.
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Václav Jašek stříbrný na Českém poháru
Největší moravskoslezské město hostilo 1.března juniory
do 23 let na mezinárodní velké ceně Ostravy v JUDO.
Tento turnaj uspořádaný v rámci seriálu Českého poháru
měl ve váze +100 kg i závišického zástupce. Václav Jašek
absolvoval celkem pět zápasů, které měly rozhodnout
o pořadí v šestičlenné skupině.
Na úvod porazil na ippon děčínského Jakuba Johna.
Ve druhém kole si poradil rovněž na ippon s Jakubem
Heřmánkem z Orlové, a pak následovaly tři nejnáročnější duely. Na závišického
juniora čekali tři nebezpeční Poláci. Hned první, Remigius Kostrzewa, byl dost těžký
oříšek. Oba judisté používali stejnou útočící techniku, tak bylo obtížné toho druhého
s něčím překvapit. Až práce na zemi slavila úspěch. Z ocelového sevření
stotřicetikilového závišického obra se Polák nedostal a Jašek si mohl do tabulky připsat
další výhru. Druhý Polák, Daniel Mikijaniec byl taky více než vyrovnaným soupeřem.
Recept si na něj našel Jašek až těsně před koncem uplynutí základní hrací doby. Deset
vteřin před koncem uplatnil oblíbenou techniku soto maki komi a bylo z toho čtvrté
vítězství. Poslední zápas s Amadeuszem Lewandowiczem měl rozhodnout o celkovém
vítězi. Tento zkušený polský reprezentant uplatnil své bohaté mezinárodní zkušenosti
a po zásluze bral z Ostravy první místo. Václav Jašek poté mohl po výborných
výkonech vystoupat vedle něj na stupně vítězů pro stříbrnou medaili!

ČOKO turnaj: Talpa zlato, Hajník stříbro!
První březnovou sobotu si dali sraz nejmladší judisté na přípravném ČOKO turnaji
ve Frýdku Místku. Závišičtí benjamínci zde měli dvojí zastoupení a oba judisté si vedli
skutečně dobře.
Jako první nastoupil na tatami teprve šestiletý Kryštof Talpa.
Předvedl, že z prvních tréninků nic nezapomněl. Oba své zápasy
dovedl vždy k vítězství na ippon a po zásluze si z Frýdku Místku
odvezl zlatou medaili!
Jako druhý v pořadí šel změřit síly Jan Hajník. Do turnaje
vstoupil bez velkých ambicí, protože poslední týdny doháněl
tréninkové manko, zapříčiněné nemocí. Na frýdecko-místeckém tatami ale ukázal velké
srdce bojovníka, a když ze všech utkání zaznamenal jen jednu prohru, po zásluze si
vystoupal na stupně vítězů pro stříbrnou medaili!
Libor Kahánek
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
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Vydavatel: Obec Závišice, Závišice 115, 742 21, IČO: 00600709,*tel.: 556 856 000*
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Uzávěrka příštího čísla: 23. 4. 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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