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Obecní úřad informuje
Z dění v obci
Kulturní dění
Stále častěji dostávám dotazy od občanů, ne jen od našich, ale z širokého okolí,
ohledně letošního kulturního dění u nás v obci, co bude a co nebude ohledně
koronavirové situace. Co se týče Pouťové zábavy, tak tu jsme zrušili, ale abychom
tradiční pouť úplně „neodpískali“, kolotoče pro děti budou od rána na obvyklém
místě u sportovního areálu. No a dostáváme se k tomu hlavnímu, a to jsou naše
tradiční Dožínky, letos již třicáté. Rozhodnutí, jestli budou nebo nebudou, jsme
zvažovali do poslední chvíle, ale protože v Moravskoslezském kraji zůstávají
přísnější opatření i po 1. 7. 2020, rozhodli jsme se zastupiteli pro letošní rok Dožínky
zrušit. Mrzí nás to, protože jsou velmi oblíbené a letos jubilejní a tudíž jsme
plánovali bohatější program. Dožínky jsme chtěli udělat, pokud by byla všechna
opatření zrušena. Nejde jen o počet účastníků, ale i roušky uvnitř budov, desinfekce,
rozestupy atd. Věřím, že to většina občanů pochopí, že v takové situaci jaká letos
panuje, je nerozum pořádat tak velkou akci a vystavit tak občany riziku. Určitě mi
dáte za pravdu, že zdraví máme jen jedno, pokud můžeme udělat cokoli, co nás
ochrání, tak to uděláme a nebudeme se rozmýšlet. Z těchto důvodů XXX. Obecní
dožínky přesunujeme na příští rok. Děkuji všem za pochopení.

Komunální odpad
Touto cestou bych chtěl požádat občany, aby dodržovali pravidla při svozu
komunálního odpadu. Pokud budete chtít, aby vám byla popelnice vyvezena, je nutné
ji přistavit PŘED svůj dům v den svozu, potažmo před branku, bránu atd. Svozová
firma nebude vcházet na vaše oplocené soukromé pozemky. Tohle pravidlo vždy
bylo, ale poslední dobou se na to zapomíná. Tudíž, kdo nebude mít přistavenou
popelnici u cesty v trase svozu, nebude vyvezena. Dále apeluji na občany, že taktéž
nebudou vyvezeny velké těžké pytle stojící u popelnic, které jsou naplněny např.
stavební sutí, ta navíc do komunálního odpadu nepatří. Svozová firma nemá problém
lehčí malé pytle přihodit do vozu, ale u těžkých odpadů mimo popelnici to prostě
není v jejích silách a možnostech. Zároveň jsem upozornil svozovou firmu, aby
vysypané popelnice vraceli na místo, kde byly nachystány k výsypu. Tímto děkuji
za pochopení a vstřícnost jak našim občanům, tak Technickým službám Nový Jičín,
které nám tuto službu zajišťují.
1

Zpravodaj/červenec 2020

Zeleň v obci
Dále bych stejně jako vloni požádal všechny občany, kteří mají na svém pozemku
přerostlé stromy, keře, živé ploty atd., které lemují místní komunikace, aby zajistili
dostatečný ořez tohoto porostu, protože brání při vývozu směsného odpadu. Jinak
hrozí, že pokud se firma zajišťující vývoz popelnic nebude moci dostat do těchto
míst, nebude uskutečněn.
Zároveň bych chtěl požádal i o ořez zeleně na vašich pozemcích, které lemují místní
chodníková tělesa. Zde hrozí úraz, drobné poranění a v neposlední řadě špatný
průchod po tomto chodníku.
Zároveň děkuji všem občanům, kterým není lhostejné, jak to vypadá i před jejich
pozemkem a posečou i těch pár metrů, které nejsou jejich. Není to povinnost, ale moc
tím pomáhají při údržbě a vzhledu celé obce. Naši zaměstnanci, kteří se starají o to,
aby bylo vše posečené, určitě tento počin od vás taky ocení, protože i tak je v obci
mnoho sečení a nejen sečení. Nehledě na to, že jim ještě letos přibylo okolí
cyklostezky a nová část naučné stezky, které je třeba udržovat.

Poděkování
A jako poslední příspěvek do tohoto vydání zpravodaje bych rád poděkoval všem,
kdo se podíleli na zvládnutí přívalových dešťů, které nás zasáhly o tomto a minulém
víkendu. Poděkování patří především naší zásahové jednotce, která pomáhala
na celém území obce všude, kde bylo potřeba. Velký dík také patří zásahové jednotce
z Kopřivnice, která přijela pomoci čerpat vodu ze zatopených sklepů, dále místním
podnikatelům, kteří nám poskytli zdarma techniku na odklízení následků tohoto živlu
a v neposlední řadě Městu Kopřivnice za zapůjčení pytlů a několika vysoušečů.
A samozřejmě děkuji všem ochotným občanům, kteří ať už plnili pytle s pískem,
pomáhali zatopeným sousedům, tak i těm, kteří volali a nabízeli svou pomoc
ostatním.
Ladislav Lípový, starosta

Závišická pouť 5. 7. 2020
Poutní bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje
Mše svatá v 10 h - hudebně doprovází pěvecký sbor ze Štramberka
Svátostné požehnání v 15 h - hudebně doprovází schóla ze Závišic

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 13. 7.
pondělí 10. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Komise pro mládež a sport informuje

Roman Číp, DiS.
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Blahopřání jubilantům
Marie Dárková
Bohumír Pustka
Václav Najzar
Věra Hývnarová
Eva Michálková

Rudolf Macháček
Věra Najzarová
Lubomír Nečas
Milan Konvička

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.
Dovolená v ordinaci ve Štramberku:
15. 7. - 17. 7.
3. 8. - 14. 8.

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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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přejeme všem dětem, rodičům a jejich rodinám, krásné a veselé prázdniny.
Hodně sluníčka, neopakovatelných zážitků a pohody.
Dětem, které od 1. 9. 2020 nastupují do 1. třídy Základní školy, přejeme
hodně štěstí a úspěchů.
S ostatními se těšíme na shledání v novém školním roce.
Bc. Jadrníčková Natálie

Pozvánka od hasičů

POZVÁNKA NA HASIČSKOU SOUTĚŽ
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na XXIII. ročník soutěže v požárním útoku

O POHÁR OBCE ZÁVIŠICE
v sobotu 25.7.2020 v areálu obecního sportoviště
14,00 hodin soutěž Mladších a Starších žáků
18,00 hodin zahájení soutěže Mužů a Žen
Soutěžící a diváci jsou povinni se řídit platnou legislativou o účasti na akcích
Na Vaši účast se těší hasiči ze Závišic
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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.

TJ Závišice informuje
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Zabezpečení bytů, domů či chat… nejen před dovolenou
S obdobím prázdnin chtějí moravskoslezští policisté připomenout důležitost
zabezpečení bytů, rodinných domů, ale i rekreačních chat před vloupáním. Preventivní
rady je žádoucí aplikovat během celého roku, byť období dovolených je z pohledu
uvedené kriminality „rizikovější“.
…v době, kdy poškozená spala, měl pachatel upraveným předmětem otevřít neuzamčené
vstupní dveře bytu nacházejícím se v panelovém domě na Ostravsku a z předsíně odcizit
kabelku. V té se nacházela peněženka s osobními doklady, platebními kartami, finanční
hotovostí a dalšími osobními věcmi. Poškozená vyčíslila škodu na odcizených věcech na
téměř dvanáct tisíc korun…
Za prvních pět měsíců letošního roku policisté
v Moravskoslezském kraji registrovali okolo dvou stovek
případů vloupání do bytů, rodinných domů a víkendových chat.
V porovnání se stejným obdobím roku 2018 a 2019 jsou údaje
obdobné. Rovněž předmět zájmů ze strany pachatelů se za
poslední dobu nemění. Převládá finanční hotovost, šperky
z drahých kovů či menší spotřební elektronika (notebooky,
mobilní telefony, tablety či fotoaparáty).
Moravskoslezští policisté různorodou formou působí na širokou veřejnost při osvětě a
předávání preventivních rad a informací v souvislosti s předcházením uvedené trestné
činnosti. Zmínit lze kontrolu chatových oblastí, dohled při běžném výkonu služby či
realizaci přednášek nebo mediální výstupy. I přes uvedené nelze vloupání zcela
vyloučit. Avšak existuje několik možností preventivního charakteru, kterými ho lze
ztížit či od něj zcela odradit.
Jedním z nástrojů prevence majetkové trestné činnosti uvedeného charakteru je projekt
Policie České republiky a Ministerstva vnitra České republiky s názvem „Zabezpečte
se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představený veřejnosti již v roce 2018,
který byl v dalších letech aktualizován. V rámci něj mohou občané využít mobilní
aplikaci s názvem „Zabezpečte se“, která rovněž prošla „vylepšením“ (více na:
https://www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.aspx).
Závěrem moravskoslezští policisté uvádějí některá preventivní doporučení:
• Při zabezpečení objektu je vhodné kombinovat mechanické a elektronické prvky.
• Neupozorňujte na svou nepřítomnost, například na sociálních sítích.
• Při odchodu objekt řádně zajistěte (uzavřít okna, uzamknout dveře, použít
mechanické prvky, případně zapnout alarm), rovněž i při krátkodobém opuštění
objektu (například při práci na zahradě apod.).
• Uklízejte na pozemku a udržujte přehledný prostor před objektem.
• Cennosti nedávejte na odiv, chraňte je, pořiďte si jejich soupis, fotografie, myslete
na pojištění.
Určitou výhodou mohou být dobré sousedské vztahy. Je důležité nebýt lhostejní
k ostatním, pomáhat si, a také všímat si podezřelých osob či vozidel.
Další hodnotné informace mohou občané získat na internetových stránkách
www.stopvloupani.cz
por. Mgr. Lukáš Kendzior
7

Zpravodaj/červenec 2020

Bezpečné prázdniny
Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak, letní prázdniny si mohou
i letos školáci užívat v plné míře. Každý školák se nejvíce těší na závěr školního roku,
na dva měsíce letních prázdnin, nové kamarády, letní tábory a veškerá dobrodružství,
které s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny však také přinášejí mnoho složitých
situací nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří musí i nadále chodit
do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti zůstávají po dobu jejich pracovní
doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin jsme pro děti připravili pár
užitečných rad.
Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili následující:
V případě, že musíte zůstat sami doma

- Nikdy nikomu cizímu neotvírejte
a neříkejte do domácího telefonu,
že jste sami doma
- Při odchodu z domu byste měly
uzavřít okna, uzamknout hlavní dveře
- Nechte rodičům vzkaz kam a s kým
jste šly ven, popř. kdy se vrátíte
- Nenastupujte s cizími lidmi do výtahu

Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání
- Nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně
a neodkládejte je mimo svůj dosah třeba na hřišti
- Nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi,
nic si od nich neberte a nikam s nimi nechoďte
- Při hrách a to nejen v lese můžete narazit
na munici, s touto nikdy nemanipulujeme
a ihned přivoláme dospělého nebo voláme
na linku 158 (v případě manipulace s municí
může dojít ke zranění, které může vést
k trvalým následkům)
- Při koupání v neznámých vodách respektujeme
doporučení jako je skákaní do vody nebo zákaz
koupání – každé takové upozornění má svůj účel a je tam umístěno z nějakého
závažného důvodu a ne proto, že by Vám dospělí záviděli, že máte prázdniny
a můžete si užívat, zatím co oni musí chodit do zaměstnání
- Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám novým neznámým
městem, ztratily, zůstaňte na místě a nikam nechoďte
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Cyklovýlety nebo jízda vozidlem
- Před tím, než vyjedete s kamarády na kole
někam na výlet, zkontrolujte si povinnou
výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte
na přilbu!
- Tak jako na jízdním kole musíte dbát
bezpečnosti, také při jízdě vozidlem,
jako spolujezdec, musíte dodržovat určitá
pravidla – jedním z nich je, že musíte být
připoutáni bezpečnostním pásem (nejen, že
za nepřipoutání hrozí pokuta, ale také Vám
bezpečnostní pás může při srážce zachránit
život).
Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad uvedených níže:
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna nesvádí k venkovním
hrám a tak usedáte k televizi, počítači nebo mobilním telefonům
- Mějte však stále na paměti, že počítač ti kamarády nevynahradí a myslete také
na to, že pohyb na čerstvém vzduchu je
zdravý, mnohem zdravější než sezení
u počítače s ohnutými zády
- Nevěřte všemu, co na internetu píší a přesto,
že navazujete třeba zrovna nová „ on – line“
kamarádství, nezapomeňte, že i v bezpečném
prostředí svého pokojíčku na Vás mohou číhat
různá nebezpečí
- Zabezpečte správně svůj počítač – heslem,
antivirovým programem apod.
- Chraňte své soukromí – nesdělujte svá
telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště
- Nikomu neposílejte své intimní fotografie,
neodpovídejte na neslušné, vulgární nebo
hrubé maily či vzkazy
- Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli někomu jinému
- Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte např. na dovolenou
Preventivní videa v odkaze:
https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-internetem-bezpecne.aspx
Video s příspěvkem na facebooku Policie ČR:
https://www.facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití letních prázdnin.
por. Karla Špaltová, nprap. Bc. Marika Jeličová
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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