Zpravodaj/červen 2020
30 let
SAMOSTATNOSTI
OBCE ZÁVIŠICE
1990 - 2020

ZÁVIŠAN

Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

Č E R V E N

2 0 2 0 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Obnovení úředních hodin Obecního úřadu Závišice
Úřední hodiny ObÚ Závišice jsou opět pondělí a středa 8-12, 13-17 hod. za provádění
zvýšených hygienických opatření (dezinfekce ploch, klik, sdílených psacích potřeb).
Žádáme občany o dodržování těchto podmínek:
- odstup mezi osobami alespoň 2 metry a zabránění shlukování osob na chodbě,
- použití dezinfekčního prostředku na ruce,
- použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška,
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

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 hod.

Zasedání zastupitelstva
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí 22. 6. 2020 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: Závěrečný účet obce Závišice za rok 2019.
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.

V prodejně Jednota zdarma
Stolní kalendář na rok 2020
s fotografiemi Závišic a okolí
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Informace starosty
Po delším čase se opět můžeme pomalu vracet k normálnímu režimu života
v obci, i když ještě stále s nějakými omezeními, která nám znepříjemňují běžný
život.
Začnu stavebními akcemi, které se během nouzového stavu udály.
Jako první je úprava trasy Naučné stezky, kde jsme byli nuceni část této stezky
v místní části Holotová pozměnit, a to z důvodu neprůchodnosti a dále s ohledem
na bezpečnost, protože vedla po frekventované hlavní silnici směrem na obec Rybí.
Zároveň jsme využili obecního pozemku směrem k vysílači, kde chceme postupně
přidat lavičky v horní části a zajistit výsadbu zeleně v místech, která nebudou
pod dráty VN. Nyní je již nová trasa v terénu označena a je tedy možno ji využívat.
Celá změna trasy je naznačena na mapkách níže.

Původní trasa

Upravená trasa
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Druhou větší akcí, která se udála během nouzového stavu, je rekonstrukce přísálí
v Pohostinství U Kremlů. V současné době jsou již hotovy nové omítky s výmalbou,
zapojené nové rozvody elektřiny a položená nová krytina podlahy. Staré koženkové dveře
do sálu byly již delší dobu za svojí životností, budou během měsíce také vyměněny, ale
už za posuvné dveře z masivního dřeva. To samé platí i pro drobné obložení, které také
bude v nejbližší době instalované. Věřím, že tato další rekonstrukce Pohostinství
U Kremlů přispěje ke kulturnějšímu vyžití, jak při rodinných oslavách, tak pro využití
spolky při schůzkách či různých dalších společenských aktivitách. Zároveň s touto
rekonstrukcí byly opraveny v restauraci praskliny na nových omítkách po rekonstrukci
restaurace a celá byla zároveň i vymalována. Nyní už je vše dokončeno a protože oprava
byla v záruční době, tudíž byla hrazena firmou, jenž rekonstrukci prováděla. Další opravy
Pohostinství, jako sál, peklo, jeviště atd., už budou prováděny jako celek a bude záležet
na finančních prostředcích, protože se bude jednat o hodnotu několika miliónů.
Od stavebních akcí přejdu na náš sportovní areál, který v současné době zažívá
obrovského náporu a tím i starostí s údržbou a drobnými, či většími problémy. Jak již
jsem informoval zastupitelé, tak bude nutné dodělat záchytné sítě na straně, kde doposud
nebyly instalovány. Tím se omlouvám sousedům za vzniklé problémy a v co nejkratší
možné době se budeme snažit o nápravu. Co se týče ještě areálu, tak již byl zakoupený
nový zahradní traktorek na údržbu těchto prostor, protože starý již je nefunkční a byl
vyřazen po mnoha letech provozu.
Nyní bych se rád zmínil o tradičních kulturních akcích v naší obci. Bohužel plány,
které jsme měli se zastupiteli na tento rok, jsme nuceni přehodnotit a přizpůsobit situaci,
která zasáhla celý svět. Proto v letošním roce nebude již tradiční červnový
KREMLFEST (informovali nás organizátoři). V červenci jsme nuceni zrušit
POUŤOVOU ZÁBAVU, ale pro nejmenší budou kolotoče po celý den zachovány jako
dříve. Místo večerní zábavy plánujeme, že se udělá jen malé podvečerní posezení.
No a pomalu se dostáváme k největší každoroční akci, a to DOŽÍNKY. Pro letošní rok
jsme měli připraveného známého interpreta populární hudby a řadu dalších zajímavostí,
abychom mohli patřičně oslavit kulaté 30. výročí tohoto tradičního krojovaného dne
v naší obci. Bohužel ještě nyní není jasné, jaká budou v té době opatření kvůli
koronaviru, proto nyní nejsme schopni pevně říci, jestli v letošním roce vůbec Dožínky
budou a pokud ano, tak za jakých podmínek. Určitě Vás budeme včas o všem informovat,
abyste měli čas si případně rezervovat kroj u p. Hajdové.
Nyní bych chtěl požádat všechny občany, aby po zrušení nouzového stavu své roušky
nevyhazovali. Jednak proto, že stále je nutné je nosit, když vcházejí do vnitřních prostor
(obchod, úřad, veřejná doprava atd.), ale hlavně, že není jisté, jak se bude epidemie dále
vyvíjet a kdy je budeme nuceni opět nosit a tímto být připraveni na toto možné opatření.
Když jsem vzpomenul roušky, tak bych ještě jednou rád ze srdce poděkoval všem, kteří
byli nápomocni, abychom tuto epidemii zvládli, kdy ze začátku jsme byli odkázáni pouze
sami na sebe a na pomoc ochotných občanů. Podařilo se nám společně našít cca 900 ks
roušek, což je neuvěřitelné číslo. Neuvěřitelná je zároveň solidarita, jak občané navzájem
dokážou táhnout za jeden provaz a pomoci jeden druhému v těžkých chvílích. Nebudu
jmenovat toho, či onoho, protože by to byl dlouhý seznam, ale řeknu jen jediné na závěr:

DĚKUJI.

Ladislav Lípový, starosta
3

Zpravodaj/červen 2020

Blahopřání jubilantům
Jana Najzarová
Božena Horutová
Renata Pustějovská

Pavel Kuběna
Karel Číp

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 do odvolání nebudou konat

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

Informace z knihovny
Knihovna je od 1. 6. opět otevřena
(vstup jednotlivě, použití roušky, dezinfekce rukou)
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 13. 7.
pondělí 10. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.

Sběr papíru pokračuje
V rámci sběru papíru, který pro školu ukládáte u bočních dveří obchodu,
se nesbírají kartony,
ale pouze noviny, časopisy a letáky.
Kartony vhazujte do modrých kontejnerů na tříděný odpad.
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Očkování psů
V sobotu 13. června 2020 se bude konat
očkování psů od 3 měsíců stáří:
pouze na parkovišti u kostela 8.00 - 8.30 hod.
Cena 150 Kč
Očkovací průkazy s sebou!
Pokud není pes čipován, očkování je neplatné.
Bude možno i čipování psů, cena 400 Kč.
Očkování bude probíhat za dodržení hygienických podmínek
(odstup, roušky, dezinfekce)

TJ Závišice informuje

Sběr železného šrotu
letos organizuje TJ Závišice z.s.
na úterý 16. 6. 2020 od 15.00 h.
Prosíme o nachystání
před domy k cestě
až v den sběru.
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Placená inzerce

KOMINICTVÍ PAVLÁT
nabízí v termínech 4. 7. a 25. 7. 2020
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 29. 6. 2020.
V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit
na tel.: 776 833 159
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Půjčujeme minibagry Kubota K008, vyznačující se výbornou
spolehlivostí a snadnou obsluhou
Minibagr Kubota K008 je samostatný, mobilní, výkonný a
jednoduchý na ovládání
Práci s ním zvládne téměř každý
Díky své šířce 80 cm projede i dveřmi a hodí se i pro práci ve
stísněných prostorách
Kopat můžete svahovou lopatou 80cm , nebo podkopovou
lžící 30 nebo 50 cm
Výkop minibagru je 1,7m a bagrovací rádius je až 3m
Minibagr Vám dovezeme a krátce Vás zaškolíme

Web:
www.bagrox.cz
Telefonní číslo: +420 602 164 430
E-mail:
bagrox.bagry@gmail.com

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT !

Potřebujete kvalitní stroj, který zvládne těžkou práci za Vás ?
Potřebujete vykopat odpad, základ, jímku, bazén, jezírko, pařezy,
inženýrské sítě, udělat ploty, sázet stromy…

"Proč se s lopatou do nekonečna dřít, když bagr od nás
zapůjčený můžeš mít"
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Placená inzerce

Nabízím stříhání živých plotů, likvidaci náletových dřevin,
štěpkování větví, stříhání ovcí a další zahradní a polní práce.
Václav Najzar, tel. 605021037,
e-mail: vas.najzar@seznam.cz
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