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Obecní úřad informuje
Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
pro celou obec Závišice
v pondělí 16. listopadu 2020 od 7.30 do 15.30 hodin.
Z tohoto důvodu bude Obecní úřad Závišice 16. listopadu uzavřen.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO
Poslední vývoz BRO v tomto roce proběhne
26. listopadu.

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).

Informace ke koronaviru
Ministerstvo zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/
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
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Blahopřání jubilantům
Jaroslava Michálková
Jarmila Lípová
Ludmila Kuběnová

Helga Žerdíková
Jaromír Lichnovský
Jindřiška Matulová

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.

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
konané 2. a 3. října 2020
Výsledky hlasování v obci Závišice
číslo
12
50
29
19
16
45
54
57
63
81
70
22
5
14
28
37
38
67
79
82

Kandidátní listina
název
KDU-ČSL
ANO 2011
Koalice ODS a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
Koalice STAN, Zelení, NEZÁVISLÍ
Koalice ODA, Hlas, SNK ED
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové pro kraj
Trikolóra hnutí občanů
Moravané
Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Moravská a Slezská pirátská strana
VOK - Volba pro kraj
Jednotní
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020
ROZUMNÍ - Petr Hanig

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast
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platné
hlasy
104
76
56
41
23
21
14
11
10
7
6
3
2
1
0
0
0
0
0
0
821
378
378
375
46,04%
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V měsíci říjnu jsme byli zvyklí rozjíždět v naší mateřince hromadu aktivit
mimo školku, zvát si odborníky s ukázkami environmentální výchovy, různá
divadélka, jezdili jsme sami za kulturou, ale letos nám toto situace kolem
koronaviru neumožnila. Snažili jsme se tedy dětem vše vynahradit a začali
jsme projekty v mateřské škole dělat na míru této nezvyklé situaci, se kterou se nejspíš
budeme muset naučit žít i do budoucna.
Začátek měsíce jsme opět věnovali ovoci a zelenině – sušili jsme křížaly a pekli štrúdly
z jablíček, také jsme vyráběli ovocný kompot a ochutnávali různé druhy ovoce
a zeleniny. S dětmi jsme podnikali procházky do okolí naší vísky a sbírali kaštany, listí,
šípky, jeřabiny a jiné přírodniny, ze kterých jsme potom ve školce tvořili nebo s nimi
jinak pracovali. Také jsme se věnovali našim projektům a tím byly projekty „Přání
pro seniory“, kdy paní učitelky odvezly přání pro seniory se vzkazem od dětí. Druhým
projektem byl projekt „Roušky pro každého“, kdy jsme došívali se staršími dětmi také
roušky pro fakultní nemocnici v Ostravě pro dětskou onkologii. Na začátku měsíce
jsme zahájili zájmové aktivity, které můžeme realizovat bez jakýchkoliv omezení.
Ke konci měsíce zastavila chod naší školky bohužel karanténa třídy Skřítků
a následovně uzavření třídy Čiperek z důvodu nízkého počtu dětí. Věříme, že tato
situace byla zcela výjimečná a díky uzavření mateřské školy také v době podzimních
prázdnin se všichni doma zregenerují a my se budeme těšit na setkání už 2. listopadu.
Přejeme všem dětem, aby si čas strávený doma s rodinou užily, aby pomáhaly svým
rodičům s domácími pracemi, s úklidem na zahradě a aby našli čas a náladu
na vycházku do přírody, kde načerpají potřebnou energii. Rodičům přejeme pevné
nervy, a aby zůstali negativní, co se týká nemocí kolem nás a pozitivní v přístupu k celé
situaci.
Hodně zdraví – Bohdana Jarolímová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Letošní školní rok 2020/2021 jsme zahájili v počtu 44 dětí, z toho
14 prvňáčků.
I. třída – 1. ročník učí pan učitel Mgr. Aleš Jarolím,
II. třída – 2. a 3. ročník učí paní učitelka Mgr. Blanka Chmelařová,
III. třída – 4. a 5. ročník učí paní učitelka Bc. Naděžda Rašková.
O děti, které navštěvují školní družinu, pečuje paní vychovatelka Žaneta Jadrníčková.
Funkci asistentky pedagoga zastává Štěpánka Tománková a nově Kateřina
Jurošková.
Naše první akce školy byl projektový den Výuka v přírodě, který se uskutečnil
na myslivecké chatě. Děti využily v přírodě tablety, podle kterých poznávaly rostliny.
Z přírodnin stavěly různé obrazce a domečky pro zvířátka. Zakončili jsme to opékáním
špekáčků.

V rámci projektu Šablony II. se 4 pedagogové podívali do ZŠ Podivín a ZŠ Lednice.
Měli možnost si prohlédnout školu, získat nové inspirace a nápady pro svou práci.
Tato exkurze byla přínosem nejen pro zúčastněné pedagogy, ale také jsme navázali
spolupráci mezi školami.
Další projektový den, který se konal 29.9. byl Jablíčkový den.
Jednalo se již o 8. ročník soutěže o nejkrásnější jablíčko.
Letos se do soutěže přihlásilo 22. jablíček. O vítězi
rozhodovalo tajné hlasování dětí.
Jeden z dalších projektů, se kterým jsme se opět dostali za hranice České republiky,
jako s projektem Roušky pro všechny, je: ,, Záložka do knihy spojuje školy“. Letošním
tématem již 11. ročníku československého projektu pro základní školy a osmiletá
gymnázia byla : „Radost ze čtení ukrytá ve verších, básních nebo v próze“. Děti pomocí
různých technik vytvořily nádherné záložky, které poputují na ZŠ Stránske
na Slovensko. Stejně tak i my se těšíme, jaké záložky k nám dorazí.
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Po velmi úspěšné akci Roušky pro všechny jsme uskutečnili projekt Roušky
pro dětskou onkologii, kde jsme ušili 140 roušek společně s MŠ. Oba projekty
jsme s dětmi tvořili v rámci pracovních činností a výtvarné výchovy. Děti si tak
mohly vyzkoušet šít na dětských šicích strojích, navlékat gumičky a stříhat látku.
Především měly možnost udělat dobrý skutek v této době, kdy je rouška součástí
našeho každodenního života.

V této tíživé době by kolektiv ZŠ chtěl popřát hlavně pevné zdraví i nervy všem
dětem i rodičům.
Kateřina Jurošková, Štěpánka Tománková – asistentky pedagoga pro ZŠ

Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK Ostrava
do odvolání uzavřena
Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK Ostrava a vyřizovat své
požadavky:
-Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7:30 do 20:00.
Linka je technicky a personálně posílena, aby byly bez problémů plněny požadavky
zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non stop.
- Je zřízena speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou
lidé obracet se svými požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová schránka
smvak@smvak.cz.
- Oddělení vyjadřování bylo uzavřeno pro osobní kontakt s veřejností. Lidé mohou
nahlásit požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo
přes bezplatnou linku 800 292 400. Požadavky budou přesměrovány ze zákaznické linky
k technikům oddělení vyjadřování, kteří budou do tří dnů kontaktovat zákazníka, s nímž
příslušnou záležitost vyřeší.
- Pokladna v sídle společnosti v Ostravě – Mariánských Horách bude pro veřejnost
uzavřena. Lidé mají možnost realizovat platby bezhotovostním platebním stykem.
- Prodej vodárenského materiálu v centrálním skladu ve Frýdku-Místku byl do odvolání
pozastaven pro fyzické osoby.
- Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikacinabidkasluzeb.smvak.cz
- Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení
na internetových stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka Dokumenty
ke stažení.
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů/mluvčí
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Topná sezóna je před námi
I když v současné době mnozí již zahájili doma topnou sezónu, není pozdě si
připomenout základní pravidla pro provozování a údržbu spalinových cest, vzhledem
k tomu, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby při provozu komínů
a spotřebičů paliv nedocházelo ke vzniku požáru.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem
osvědčení revizního technika spalinových cest.
Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění komínu
odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět pouze oprávněná
osoba.
Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize)
neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o provedení
práce.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
6

Zpravodaj/listopad 2020
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Místo písku lze použít i hasicí
přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu
do spotřebiče (komína) např. uzavřením vzduchové klapky u kotle. Požár v komíně
nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít
k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Pozor! Při použití většího
množství písku může dojít k roztržení komína nebo při jeho zasypání až po sopouch
k natlakování kouřovodu a k jeho výbuchu, případně i k výbuchu tepelného
spotřebiče.
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby!
Několik rad na závěr:
- dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči,
- spalovat pouze takové palivo, které je pro daný spotřebič určeno,
- ve spotřebičích na tuhá paliva spalovat pouze suché palivo, aby bylo zabráněno
nedokonalému spalování a tím vzniku jedovatého oxidu uhelnatého, který je
častou příčinou otravy.
Bezpečnost Vašeho domova je především o Vaší zodpovědnosti!
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Jednota Závišice informuje
Přijímáme objednávky na kapry
- hlaste se již v průběhu listopadu
(z důvodu zjištění počtu - nutné na začátku prosince)
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„Nebuďte neviditelní“
Ostrava 7. října 2020
Aktuální roční období sebou nyní přináší i pozdní rozednívání či brzké
stmívání, dále tak související povětrnostní vlivy – mlhu, hustý déšť či sněžení.
Moravskoslezští preventisté spolu s dopravními policisty a krajským
koordinátorem BESIPu započali opětovně apelovat na nejzranitelnější
účastníky silničního provozu – chodce i cyklisty – aby nepodceňovali tuto
skutečnost a dbali na svou viditelnost.
Preventivní akce s názvem „Nebuďte neviditelní“ byla 5. října 2020 zahájena například
v Ostravě (Hrabůvce) či na Bruntálsku. Preventisté spolu s kolegy z dopravní služby
však do terénu vyráží celý týden a zejména chodcům připomínají základní zásady
bezpečného pohybu na silnicích v době snížené viditelnosti. Následný den (6. října 2020)
preventisté s dopravními policisty zamířili za zranitelnými účastníky silničního provozu
opět na Ostravsko, ale i na Krnovsko, Třinecko či do Kopřivnice. S preventisty se však
chodci setkali či setkají též na Karvinsku či Opavsku.
Díky užití retroreflexního prvku může řidič zaregistrovat chodce až na vzdálenost
200 metrů. Je-li však chodec oblečen do tmavého ošacení, řidič jej spatří na vzdálenost
až desetkrát menší (cca 20 metrů). Reflexní prvky je vhodné umístit na pohyblivé části
těla, nejlépe na kotník či zápěstí (případně obě místa), vždy na stranu směrem
do vozovky tak, aby prvky byly viditelné a díky nim se stal viditelným i chodec.
Dětem je vhodné opatřit oblečení s reflexními doplňky, reflexní materiál by měl být i
součástí školních brašen či batohů. Zejména mladší školáci mohou být méně soustředění,
někteří ještě neumí předvídat a odhadovat vzdálenost. Je zapotřebí, aby byli co nejvíce
viditelní a řidič měl vůbec možnost včas zareagovat. Dopravní výuce nejmenších
školáků se preventisté věnují permanentně prostřednictvím přednášek a besed,
za všechny lze připomenout projekty například Zebra se za Tebe nerozhlédne, Policejní
pohádky či Markétina dopravní výchova.
Někteří starší školáci zas při pohybu v silničním provozu užívají sluchátka a poslouchají
hudbu. Tato skutečnost pak může komplikovat orientaci v kritické dopravní situaci, opět
je vhodné, aby „nebyli neviditelní“ a řidič měl šanci reagovat. Ohroženou skupinou jsou
však také senioři. Jejich pohyblivost může být limitována, stejně jako zrak či sluch.
Orientace seniora v silničním provozu tak může být svízelnější.
Nejen zmíněné nejohroženější skupiny při preventivní akci „Nebuďte neviditelní“
policisté při preventivní akci oslovili a věnovali jim reflexní pásky. Některým chodcům
vysvětlili vhodné umístění reflexního předmětu, neboť jej lidé umístili nesprávně
a v tmavém oblečení byli skutečně obtížně viditelní.
Sníženou viditelnost definuje zákon jako situaci, kdy účastníci provozu na pozemních
komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty
na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého
deště nebo v tunelu. Zákon také ukládá povinnost chodcům, pohybují-li se mimo obec
za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno
veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby
byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař, Policie ČR
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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