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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na 2. pol. 2020 - termín splatnosti 30. 9. 2020
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2020
ve výši 250 Kč/poplatník
uhraďte nejpozději do 30. 9. 2020.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny 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)

Plánovaná uzavírka křižovatky
Dle sdělení realizátora stavby D48 Rybí - MÚK Rychaltice dnem 11. září začne
úplná uzavírka křižovatky u Sirných lázní s délkou trvání cca 2 měsíce a to z důvodu
její kompletní rekonstrukce, včetně podloží. Tato uzavírka se netýká autobusové
hromadné dopravy. Objízdná trasa do Nového Jičína povede přes Borovec
na kruhový objezd v Příboře s napojením na budovanou dálnici. To platí i pro opačný
směr - znázorněno na přiloženém situačním snímku.
Realizátor stavby se omlouvá všem za vzniklé komplikace, ale bohužel nebylo jiné
řešení. Jsme rádi, že se nám povedla aspoň dohoda o průjezdu autobusové hromadné
dopravy pro školáky a občany jedoucí do zaměstnání.
Ladislav Lípový, starosta
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Informace k Volbám do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se budou konat
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Moravskoslezského kraje.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského
průkazu:
•
žádostí doručenou ObÚ Závišice do 25. září 2020:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
(volič je osvobozen od správního poplatku za ověření podpisu)
- v elektronické podobě - prostřednictvím datové schránky
•
osobně na ObÚ Závišice do 30. září 2020 do 16 hodin
Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu Moravskoslezského kraje (volební místnosti,
nemocnice, porodnice, ústavy sociální péče v Moravskoslezského kraji).
Voličský průkaz volič odevzdá okrskové volební komisi.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat ve volebním
okrsku v Závišicích, musí rovněž voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Závišice
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
Tel. č. do volební místnosti: 773 012 157.
Voliči budou dodány nejpozději 29. září 2020 hlasovací lístky spolu s informacemi
o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
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Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu onemocnění covid-19
•

Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
- tato volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich tedy 78.
Stanoviště budou uzpůsobena pro průjezd motorového vozidla, jejich vybavení
zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu 30. 9. v době 7-15 hod.

•

Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno
- pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území
krajskému úřadu, ten do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat
bude možné ve čtvrtek 1. 10. v době 7-22 hod. a v pátek 2. 10. v době 7-18 hod.

•

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky - pokud občan v nařízené
karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka 1. 10. do 20 h.
oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise.
Tuto komisi budou tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební
schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat v pátek 2. 10. v době
7-22 hod. a v sobotu 3. 10. v době 7-14 hod.

Vyhodnocení soutěže HYB SE 2020

Dne 17.8.2020 proběhlo na obecním úřadu vyhodnocení HYB SE 2020. V letošním
roce HYB SE probíhalo po dobu zavření škol z důvodu koronaviru. Děti plnily
výzvy, které se uveřejňovaly dvakrát týdně na obecním webu. Celkem děti mohly
postupně plnit 16 výzev. Do těchto výzev se zapojilo dohromady 25 dětí.
10 nejpilnějších odměnil pan starosta a místostarosta věcnými dary.
Roman Číp, DiS., předseda komise pro mládež a sport
Tímto bych rád poděkoval předsedovi komise za perfektní zajištění celé soutěže.
Samozřejmě poděkování patří i jeho manželce a p. učitelkám z mateřské školy.
Ti všichni vytvořili ten správný tým, který pomohl v tomto ne moc příjemném
období zabavit děti pestrými soutěžemi a myslím si, že nejen děti, ale i rodiče si
vyzkoušeli své ruční dovednosti. Zároveň bych pochválil všechny děti, které se
zúčastnily tohoto ročníku HYB SE 2020, protože je vidět, že mají šikovné ruce
a výzvy je bavily.
Ladislav Lípový, starosta
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Blahopřání jubilantům
Anastazie Pustějovská
Jan Raška
Vladislav Slížek
Ludmila Váňová

Václav Kuběna
Jarmila Gajdušková
Jana Kuběnová

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.
V srpnu 2020 oslavili

DIAMANTOVOU SVATBU
manželé Jaroslava a Alois Michálkovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Klub důchodců
Schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 9. 9. 2020 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Zrušení ordinace praktického lékaře v Závišicích
Dnem 1. září 2020 se po domluvě ruší ordinace praktického lékaře paní MUDr. Dany
Gilarové, kterou měla pronajatou v prostorech Obecního úřadu v Závišicích a to
na základě žádosti paní doktorky. Velmi nás to mrzí, ale chápeme důvody, které vedly
k tomuto rozhodnutí, ať už to je pandemie koronaviru, která nám ordinaci na půl roku
uzavřela a stále nám ji nedovolí využívat, tak nové technologie dnešní doby, jako např.
eRecept, kdy občan nemusí do ordinace ke svému lékaři, ale přes mobilní telefon mu
bude zaslán eRecept a ten v lékárně jen předloží.
Pokud budete potřebovat navštívit p. MUDr. Danu Gilarovou v ordinaci ve Štramberku,
předem se telefonický domluvte a objednejte termín návštěvy.
Děkujeme za pochopení.
Pevná linka: 556 813 705
Mobil: 603 807 217
Email: dana@gilar.cz
Ladislav Lípový, starosta
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Spanilá jízda bude projíždět obcí Závišice
ve směru od Štramberka na Libhošť
v době cca 12 - 13 hod.
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Hasiči varují - pozor na lesní požáry!
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných pozemcích
a šíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního požáru může být přírodní jev
(blesk, vysoké teploty), ale v naprosté většině se jedná o lidskou nedbalost. V takovém
případě jde nejčastěji o odhozený nedopalek cigarety nebo nesprávně založený či
nedostatečně zlikvidovaný oheň v lese či v jeho blízkosti. Příčinou požáru se může stát
i pohozené sklo, které za slunečného počasí funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v těžce
přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou velmi nebezpečné
kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc chování ohně v lese je mnohdy
nevyzpytatelné a požár se může šířit například i pod zemí a je pak velmi obtížné
odhadnout, kde se znovu vynoří. Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi
náročné a vyžádají si povolání většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace
lesních požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často velice
komplikovaně k místu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní
zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně mimo
vyhrazená místa a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. V lesích je také zakázáno
odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přímo
zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí
jen silnější vítr, který zanese jiskry až do prostoru lesa. Za silného větru nebo v období
extrémního sucha je obecně zcela nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také
rozdělávání ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo
rašelině.
Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu vody, pokud by
se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení ohniště. Je dobré vybírat
pro ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte na paměti, že půda v jehličnatém lese
je z hlediska možného vzniku a šíření požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým
jehličím může prohořet až do značné hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran
i mimo ohniště. Rozdělený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho okolí
opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně uhašeno. Pamatujte, že i
ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je může
znovu rozdmýchat a oheň roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti by neměly nikdy
samy rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru dospělé osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany
lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu
do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je vhodnější utéci do
dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu:
pondělí 5. 10. a pondělí 12. 10.
sběr nebezpečného odpadu:
pondělí 5. 10.
Sběry proběhnou pouze na parkovišti u kostela
8-17 hod.

Informace v souvislosti s koronavirem
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
Krajská hygienická stanice: http://www.khsova.cz/homepage/korona-uvod
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 9/2020 vydáno 31. 8. 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: 22. 9. 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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