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Obecní úřad informuje
Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
pro celou obec Závišice
ve čtvrtek 15. října 2020 od 7.30 do 15.30 hodin.
Z tohoto důvodu bude Obecní úřad Závišice 15. října uzavřen.

Upřesnění uzavírky křižovatky - Sirkové lázně
Jak již jsem vás informoval v minulém vydání zpravodaje, tak v současné době
probíhá rekonstrukce křižovatky u Sirkových lázní. Uzavírka je plánovaná
od 11.9.2020 do 1.11.2020 (MIMO BUS, IZS, SSMSK A VOZIDLA STAVBY).
Pro pokládku finálních povrchů křižovatky bude úplná uzavírka včetně výše
jmenovaných výjimek v termínu od 24.10.2020 (6 hod). do 25.10.2020 (20 hod.),
náhradní termín z důvodu nepříznivého počasí od 31.10.2020 (6 hod.) do 1.11.2020
(20 hod.).
Po dobu této úplné uzavírky budou jezdit spoje BUS přes město Příbor. Částečně bude
upravený harmonogram spojů během zmiňovaného víkendu. Změny budou vylepeny
na všech dotčených stanovištích, kde daný spoj zastavuje a zároveň po obdržení budou
změny jízdního řádu vyvěšeny na webových stránkách https://www.zavisice.cz/
a https://www.kodis.cz/.
Zhotovitel stavby se omlouvá za případné komplikace s tímto omezením a děkuje
za pochopení.
Ladislav Lípový, starosta

Informace k plánovaným akcím v souvislosti s COVID-19
V závislosti na aktuálních opatřeních týkajících se onemocnění COVID-19
mohou být plánované akce zrušeny.
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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.
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CENA 75 KČ ZA 1KG.

PRODEJ BUDE U MOSTU
PŘES SEDLNIČKU
NAPROTI ŠKOLE.

OD 11 DO 13 HOD.

V ZÁVIŠICÍCH, V SOBOTU 3. ŘÍJNA

RYBÁŘI Z BOROVCE PRO VÁS
PŘIPRAVILI PRODEJ KAPRŮ
PŘÍMO Z VÝLOVU:

!!!!! P O Z O R !!!!!
PR OD E J KAPR Ů

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.
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Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Zdeňka Nutzová-Fiedlerová
Miroslav Hývnar

Jan Špaček
Ivan Pustějovský
Jaroslava Rašková

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.

23. 10. 2020 vzpomeneme 10. výročí úmrtí
manžela, tatínka a dědečka,
pana VLASTIMILA HAJDY,
prvního porevolučního starosty Závišic
manželka Jaromíra
dcera Lenka s Milanem
vnoučata Julie, Amálie, Vít

V pátek 23. října si připomeneme 10. výročí úmrtí pana Vlastimila Hajdy, člověka,
jehož život byl naplněn prací pro rodinu a naši obec. Člověka, který se přičinil
o osamostatnění Závišic, a který byl v letech 1990 až 2002 jejich
starostou. A byl to pan starosta, který se o obec opravdu staral
a vždy se snažil pracovat tak, aby byl svým spoluobčanům
prospěšný, a aby po něm něco zůstalo. Připomeňme si tak alespoň
několik věcí, kterými se pan Vlastimil Hajda o rozvoj naší obce
zasloužil. Spoluobčané si určitě vzpomenou na plynofikaci,
zavedení vodovodu na Pasekách, rozšíření hřbitova, a takto bychom
mohli pokračovat dále. Důležité je také připomenout, že za jeho působení ve funkci
starosty získala naše obec v soutěži Vesnice roku dvakrát Bílou stuhu za činnost
mládeže. Stál u zrodu dnes již tradiční a největší obecní akce, Dožínek a jeho
zásluhou má naše obec také své vlastní obecní symboly.
I po odchodu z funkce starosty byl členem zastupitelstva a své obci se snažil pomáhat
také v krajském zastupitelstvu. V neposlední řadě je potřeba také vyzvednout jeho
práci v Klubu důchodců, kde se jako předseda podílel na jeho úspěšné činnosti.
Čest jeho památce!
Ladislav Lípový, starosta
4

Zpravodaj/říjen 2020

Provoz tělocvičny
Tělocvična bude fungovat v omezeném provozu
podle aktuálních opatření týkajících se onemocnění COVID-19.

Sauna uzavřena
Provoz sauny je do odvolání zrušen.

Klub důchodců
Schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 7. 10. 2020 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
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Ukončení letního času
V neděli 25. října 2020 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá v úterý 27. října 2020
u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)
lampionový průvod se setkáním u pomníku padlých před školou.
Doprovází Dechová hudba ZÁVIŠANKA. Na závěr bude připraven ohňostroj.

Sraz v 18 hod. u hasičské zbrojnice.
Památka zesnulých
V sobotu 31. října 2020 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích k uctění Památky zesnulých
Dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Český den proti rakovině 2020
30. září proběhl 24. ročník prodeje kvítek na boj proti rakovině.
Kdo by chtěl ještě přispět, kontaktujte mne.
Jaromíra Hajdová, tel. 725 589 089
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Sběr nadměrného odpadu
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny:

pondělí 5. října
pondělí 12. října

8 - 17 hod.
8 - 17 hod.

na parkovišti u kostela
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
Sběrné vozidlo bude přistaveno:

pondělí 5. října 8 - 17 hod.
na parkovišti u kostela
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE
televizory, ledničky, pračky
(odevzdat do E-domku)
zářivky, baterie, akumulátory
(odevzdat do E-domku)
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
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní školní rok v naší mateřince děti přivítaly v nově nazvaných třídách
a to ve třídě Skřítků a Čiperek. Skřítkové jsou třída mladších dětí, které se musí
spoustu věcí naučit, aby se z nich staly Čiperky, což jsou také skřítci, ale už
starší a šikovnější. Nastala také změna v obsazení paní učitelek. Paní učitelka
Nicola Dreiseitl nastoupila na mateřskou dovolenou a zastoupí ji paní učitelka
Diana Masudová. Paní učitelce Nikči patří dík za péči, kterou věnovala dětem a přejeme ji
hromadu šťastných chvilek v roli maminky a paní učitelce Diance, aby se jí u nás líbilo
a práce s dětmi ji naplňovala.
Během prázdnin se podařilo vymalovat třídu Skřítků a vybavit ji úplně novou šatnou.
Prvního září jsme přivítali 14 nových dětí a hned ve středu 2. 9. nás navštívilo, jak již
tradičně, Divadlo Letadlo, se kterým se děti vydaly na dobrodružnou výpravu
k protinožcům do Austrálie. V naší školce se snažíme pomáhat lidem kolem nás, a proto
jsme se už v září s dětmi
zapojili hned do dvou
projektů. Prvním projektem
je projekt - Děti malují
seniorům k svátku - kdy
vyrábíme přání ke Dni
seniorů, který připadá
na 1. října a předáme je Domovu Příbor, spolu
s malým dárečkem. Dále jsme se zapojili
do projektu Roušky pro všechny, a to pro děti a ostatní Čechy, žijící v Chorvatsku
a pro dětskou onkologii FN Ostrava. Na oba projekty využíváme šicí stroje, které se
podařilo získat naší mateřské škole díky MAP Kopřivnice a projektu –„Veselé šití“.
Momentální život v době „covidové“ přináší, i pro naši mateřinku, spoustu úskalí, ale my
se s nimi popereme a budeme se snažit dětem věnovat čas tak, abychom jim byly schopny
vynahradit to, oč přicházejí z důvodů opatření týkajících se Covid-19. Každopádně v říjnu
se mohou děti těšit na spoustu zajímavých aktivit a také společných dílen s rodiči, které
budeme realizovat venku na školní zahradě, touto akcí je již tradiční Dýňování. V říjnu
také začínají kroužky a pro letošní rok se mohou děti přihlásit do kroužku Angličtina
pro nejmenší, Sboreček, Školáček, Flétna a Keramika.
Na závěr bych chtěla dětem popřát krásné dny v mateřské škole, plné dobrodružství,
zábavy a objevování.
Bohdana Jarolímová
ZŠ a MŠ Závišice – projekt – ROUŠKY PRO VŠECHNY
Naše škola se již nějakou dobu snaží děti učit o důležitosti pomoci druhým. Zapojujeme
se již dlouhodobě do různých projektů, jejichž cílem je pomoc ostatním. V době jarního
uzavření školy, mateřské i základní, se paní učitelky z mateřinky snažily pomoci tím, že
šily ve škole roušky pro místní občany.
Tato akce se stala inspirací pro další projekt – Roušky pro všechny. Tento projekt nás
spojil se Základní školou v Lubině, která již delší dobu tvoří partnerství s paní učitelkou
krajanů žijících v Chorvatsku Naďou Sviderkovou. Děti ve škole, družině i školce se
zapojily s chutí. Učily se stříhat látky, sešívat na šicích strojích, které se podařilo díky
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projektu MAP Kopřivnice „Veselé šití“ získat. Také dospělí z naší školy se do projektu
zapojili, aby bylo roušek dostatek, zasedli v odpoledních hodinách k šicím strojům a šili,
stříhali, rovnali a jinak pomáhali. Děti pak v rámci pracovních činností navlékaly
gumičky do roušek. Tento projekt měl velký úspěch a my se rozhodly, že v projektu
budeme pokračovat a našili jsme roušky pro dětské pacienty na onkologii ve FN Ostrava,
které budou v průběhu měsíce října do této nemocnice odvezeny. Na tomto místě bychom
také rády poděkovaly paní majitelce Kopřivnické Zašívárny, která nám prodala látky
na roušky pro dětskou onkologii se slevou. Roušek pro krajany v Chorvatsku jsme našili
180 a na dětskou onkologii 140. Věříme, že udělají radost.
Za tým nadšených zaměstnanců ZŠ a MŠ Závišice – B. Jarolímová

Placená inzerce
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Placená inzerce
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Placená inzerce

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností
ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
(dále jen „zásah“).
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu.
Pokud nebude zásah proveden do 15. listopadu 2020, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a. s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem
provedení zásahu.
Bližší informace na úřední desce a na www.zavisice.cz (úřední deska).
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje
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