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Obecní úřad informuje
Omezený provoz Obecního úřadu Závišice
Z důvodu epidemie onemocnění Covid-19 je do odvolání omezen osobní kontakt
zaměstnanců ObÚ s klienty a veřejností na nezbytně nutnou úroveň:
- upřednostňován je písemný, elektronický nebo telefon. kontakt (obec@zavisice.cz,
tel. 556 856 000) před osobním kontaktem ve všech případech, kdy je to možné
- osobní kontakt v nezbytně nutných případech (např. výpisy Czech POINT,
ověření listin a podpisů, přihlášení k trvalému pobytu)
úřední hodiny: pondělí a středa 8-12, 13-17 hod,
nebo dle aktuální epidemiologické situace (zveřejněno na www.zavisice.cz).
Pronájem Pohostinství U Kremlů a rekonstukce sálu s příslušenstvím
Jak jistě každý z obce již zaznamenal, obec vyhlásila výběrové řízení na nového
nájemce provozování Pohostinství U Kremlů. Přihlásil se jeden zájemce, ale
po jednání se zastupiteli ohledně Nájemní smlouvy nesouhlasil s podmínkami
a odstoupil z výběrového řízení. Tudíž bude Výzva k pronájmu vypsána znovu
po březnovém zasedání zastupitelstva s termínem otevření pohostinství nejdříve
od 1. 5. 2021.
Dále v současné době probíhá kompletní rekonstrukce sálu a příslušenství kulturního
domu. Tuto rekonstrukci provádí společnost FICHNA-HUDECZEK a.s. Termín
předání je 30. 6. 2021. Již jsou demontovány podlahy v sále a na jevišti, včetně
odstranění vrstev hlíny a probíhá hutnění podkladových vrstev. Kompletní
rekonstrukce zahrnuje podlahy s novým podložím, omítky, obklady, dlažby, parkety,
elektroinstalaci, sociální zařízení, rozvody topení s radiátory, ozvučení, nasvětlení,
opony, závěsy, záclony a v neposlední řadě nový inventář jako stoly, židle, lavice,
šatna, bar atd. Tímto bych rád požádal všechny občany, kteří v jarních měsících
budou navštěvovat zahradu za pohostinstvím, aby dbali zvýšené opatrnosti
při pohybu v těchto prostorech. Společnost sice má staveniště oplocené, ale
obezřetnosti není nikdy dost. Děkuji za pochopení.
Musíme doufat, že situace kolem Covid-19 se začne pomalu uklidňovat a občané
budou již v letních měsících mít možnost navštívit jak znovuotevřené pohostinství,
tak si prohlédnout a případně se zúčastnit nějaké akce v rekonstruovaných
prostorech. Tímto bych rád požádal občany, aby se snažili dodržovat všechna
opatření nařízená Vládou ČR v boji proti této pandemii. Děkuji.
Ladislav Lípový, starosta
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Biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad
V dnešním okénku se zastavíme u možná již pravidelného tématu, a to u odpadu.
Pro změnu ale ne u komunálního nebo tříděného, ale u biologicky rozložitelného
(dále jen BRO). Jak všichni dobře víte, každý občan měl možnost zbytky ze zahrady
a domácnosti vhodit do hnědých nádob k tomu určených, které byly rozmístěny
po celé obci. Celkem jich bylo 19 ks a věřte mi, že kdyby jich bylo 50 ks, tak je to
pořád málo, protože místo toho, aby se do nádob dávaly jen zbytky z domácnosti
a zahrady, tak se tam občané snaží doslova narvat vše, co jim na zahradě přijde
pod ruku a o zbytcích nemůže být ani řeč. Nemluvě, že jsou i tací, kteří si dají tu
práci a vlezou do nádoby a snaží se odpad ušlapat. Bohužel tyto nádoby nejsou
stavěné na takové zacházení a proto musí naši údržbáři opravovat a opravovat
v lepším případě ulomená kolečka nebo v horším případě prošlápnuté dno. Pak již je
nádoba na odpis a musí se pořizovat nová.
Během roku nám občané dávají zpětnou vazbu a to víceméně ve dvou variantách.
Jedna skupina říká, ať tento systém raději zrušíme, že stejně není šance do nádob
odpoledne nic dát, že jsou hned plné a stojí obec nemalé peníze a že by si měl každý
kompostovat sám na svém pozemku jako se to dělalo odpradávna.
Druhá skupina občanů nabízí možnost, že pokud by to šlo, tak si raději pořídí svou
vlastní popelnici na BRO k domu jako to můžete vidět v okolních městech, obcích
a jsou ochotní si vývozy platit ze svého, pokud obec zajistí svozovou společnost
s pravidelností svozu.
Podotýkám, že náklady na likvidaci BRO nejsou zahrnuty v poplatku za odpad, který
občané platí.
Hlavně bychom měli vzít v potaz, že stávajícím systémem sběru BRO bylo
uspokojeno jen malé množství občanů, kteří stihli tento odpad do nádob uložit. Proto
po mnoha diskuzích se zastupitelstvo shodlo, že tento rok již nádoby na BRO
nebudou rozmístěny, ale nastaví se nové možnosti likvidace tohoto odpadu.
1. Obec již v minulosti zapůjčila ve dvou vlnách kompostéry pro domácnosti, kdy si
každý mohl zažádat a všem bylo vyhověno. Podotýkám, že tyto kompostéry byly
pro občany zdarma.
V letošním roce chceme opět získat ještě jednu várku pomocí dotace tak, aby se
pokryly všechny domácnosti v obci, které ještě kompostér nemají a měl by každý
možnost mít kam odložit zbytky bioodpadu během celého roku a následně využít
kvalitní hlínu pro své potřeby z tohoto kompostéru.
Opět budou poskytnuty pro občany zdarma.
2. Další možnost, kterou budou mít nově občané od letošního roku, je možnost BRO
vozit zdarma na kompostárnu Příbor – Točna vlastním odvozem kdykoli
v otvírací době kompostárny. Poplatky za tuto službu bude hradit obec.
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3. Pro ty, kteří budou mít zájem a budou chtít přece jen BRO vyvážet od domu,
nabízíme možnost spolupráce při uzavření smlouvy mezi občanem a svozovou
společností OZO Ostrava s.r.o. Svoz si budou hradit občané a uskutečňoval by se
1 x za 14 dní v období od 1.4. do 30.11., nádobu dostanou od svozové společnosti
zdarma.

objem nádoby
120 l
240 l
770 l

cena bez DPH
100 Kč/měsíc
120 Kč/měsíc
275 Kč/měsíc

Tento svoz je podmíněn počtem přihlášených žadatelů o tuto službu.
Abychom měli představu, kolik domácností by mělo o tento svoz BRO od domu
zájem, prosím co nejdříve o předběžné přihlášení: tel. 556 856 000
e-mail: starosta@zavisice.cz

Věřím, že každý občan si najde svou možnost likvidace zbytků z domácnosti
a zahrady. Samozřejmě je možnost kombinovat všechny tři varianty.
Na závěr jen připomínám, že každý občan má možnost během celého roku separovat
papír, sklo, plast a kov do nádob k tomu určených a rozmístěných po obci a navíc je
možnost se přihlásit do svozu plastů od domu formou žlutých pytlů. Dále je možnost
celoročně během úředních hodin odložit jedlé tuky a oleje z domácnosti na určené
místo za ObÚ. Dalším odpadem, který je možno odevzdat k recyklaci, jsou staré
spotřebiče, které je možno také v úředních hodinách odevzdat do sběrného domku
za ObÚ.
Náklady na likvidaci všech těchto separovaných odpadů také nejsou zahrnuty
do poplatku za odpad hrazeného občany.

Sportovní areál - multifunkční hřiště
Z důvodu nedodržování vládních nařízení směřujících k potlačení COVID-19
ze strany sportujících na multifunkčním hřišti, je toto hřiště do odvolání uzavřeno.
Bohužel jsme doplatili na to, že v celém okolí jsou všechna venkovní sportoviště
uzavřena a ve velmi hojné míře se začali sportovci z okolních obcí a měst stahovat
do našeho areálu a nedodržují opatření stanovená v době nouzového stavu. Navíc
podotýkám, že hřiště je především určené pro místní občany ze Závišic.
Děkuji všem za pochopení a dodržování vydaných vládních opatření.
Ladislav Lípový, starosta
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Platba poplatků na rok 2021
Poplatek za odpad
Sazba: 500 Kč/poplatník/rok (250 Kč/poplatník/pololetí)
1) ve dvou stejných splátkách: 250 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2021
250 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2021
2) jednorázově na celý rok:
500 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2021
Poplatník, který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu
přihlášení), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení.

Poplatek ze psů
Sazba/rok:

80 Kč za prvního psa,
120 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
Splatnost: 31. 3. 2021
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
Poplatník je povinen ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů, ode dne,
kdy se pes stal starším tří měsíců nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa,
ztráta, darování, prodej).
V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek
v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
V současné době:
doporučujeme platbu provést
převodem na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice,
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků za odpady (např. 12400003),
variabil. symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001).
Prosíme o úhradu ve správné výši:
poplatek za odpad (za dům):
počet poplatníků x sazba (250 Kč/pololetí nebo 500 Kč/rok)
poplatek ze psů (za dům):
1 pes (1 držitel): 80 Kč
více psů (1 držitel): 80 Kč + 120 Kč + 120 Kč ...
více psů (více držitelů): 80 Kč + 80 Kč + 80 Kč ...
Pokud nemáte možnost převodu na účet, můžete zaplatit do pokladny ObÚ v úřední dny
pouze pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
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Blahopřání jubilantům
Josef Bortel
Lubomír Dorotík
Josef Matzke

Dana Lošáková
Josef Pustějovský

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.

Historie chovu poštovních holubů v Závišicích
Vážení spoluobčané, přátelé, členové klubu, milovníci a obdivovatelé
poštovních holubů.
Letos uplyne již 86 let od založení spolku chovatelů poštovních
holubů v Závišicích a u této příležitosti by bylo dobré společně zavzpomínat
na činnost tohoto spolku od jeho skromných počátků, až do současné doby.
Spolek vznikl v roce 1935 pod názvem „Tempo Závišice“ a mezi jeho
zakladatele patřili pánové Hývnar, Šula, Michálek, Pustějovský, Gazda a další. Počátky
rozhodně nebyly jednoduché, ale elán a touha cvičit a závodit s poštovními holuby
počáteční potíže překonala. Velké těžkosti měl spolek především za druhé světové
války, kdy byla veškerá činnost spolku zakázána a poštovní holubi odebráni jejich
chovatelům. Ani to však místní chovatele neodradilo a po skončení války zažilo
chovatelství v Závišicích velký rozmach. Do spolku, který obnovil svou činnost
pod původním názvem „Tempo“ vstoupilo mnoho nových členů a brzy se začaly
dostavovat i první úspěchy, kterých dosáhli například p. Hývnar, p. Novobilský, p. Šula,
p. Raška, p. Lošák, p. Macháček a další. Spolek v této době začal také dobře pracovat
i po stránce osvětové. Organizovaly se brigády, dodávala se holoubata pro nemocnice,
konaly se holubářské plesy. Dalšího velkého rozmachu došlo pod vedením tehdejšího
předsedy pana Antonína Kavana v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.
Do spolku se přihlásilo mnoho chovatelů také z okolních měst a vesnic a právě v tomto
období měl spolek až 45 členů, kteří se zúčastňovali závodů v rámci mistrovství
Moravy, ale i mistrovství celostátního. Největších úspěchů v historii spolku dosáhl pan
Otmar Smolan, který se stal třikrát mistrem OVS-NJ. Na předních místech v mistrovství
OVS se umísťovali i další chovatelé ze Závišic, např. pan Josef Ermis, Lubomír
Slováček a Oldřich Macháček.
Spolku se i nadále dařilo udržovat tradici holubářských plesů, které byly velice
oblíbené, a na které navázaly, také velice vyhledávané, holouběcí hody. Ještě na konci
minulého století měl spolek 26 členů.
Bohužel od té doby začal jejich počet klesat a v letošním roce musel spolek
z důvodu malé členské základny svou činnost ukončit. Doufejme, že ne na trvalo,
a že se opět brzy najdou mladí holubáři, kteří svůj život spojí s tímto krásným koníčkem
a naváží na minulé úspěchy závišických chovatelů.
Josef Tůma ml.
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Sběr nadměrného odpadu
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny:

pondělí 22. března 8 - 17 hod.
pondělí 29. března 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 22. března 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. 2021,
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
Měsíc únor nám ve školce udělal radost tím, že nám dovezl pořádnou
sněhovou nadílku, kterou jsme všichni, jak se patří, využili. Dovádění
ve sněhu, bobování, stavění sněhuláků a spousta aktivit uvnitř školky, nám
zpestřily celý školkový čas.
Prošli jsme týdnem masopustu, který jsme ukončili maškarním bálem, letos trošku
v omezeném prostoru, školky, nicméně i tak to byla zábava. Vyzkoušeli jsme si zimní
sporty, v různých formách.

Povídali jsme si o povoláních, o tom, kde pracují maminky a tatínkové a čím bychom
chtěli být my – v podstatě převládaly princezny a superhrdinové. Zahráli jsme si
na pekaře, kadeřnice, doktory i hasiče, a nakonec měsíc uzavíráme povídáním
o dopravních prostředcích.
Každý týden byl jiný, právě tak, jak to má být. Zaměřen na procvičování toho, co už
známe a učení se toho, co ještě neznáme. Využívali jsme tělocvičnu, kde máme přece
jenom mnohem větší možnosti se rozběhat, roztančit a rozdovádět.
V našem školkovém sborečku zpíváme nejenom české písničky, ale dokonce nám
přibyla i africká písnička, která se dětem moc líbí, a všichni se těšíme, až ji budeme
moci někdy zazpívat i Vám.
Příroda se nám začíná pomaličku probouzet do jara, aspoň to teď tak vypadá, a my už se
nemůžeme dočkat, až schováme zimní oblečení. Sluníčko nám dělá dny hned
radostnější a veselejší.
Za naši mateřskou školku Vám všem přejeme hodně zdraví, radosti a úsměv ve tváři.

Barbora Zahradníčková
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
V měsíci únoru opět pokračujeme distanční výukou pro 4. a 5. ročník,
nadále ve škole zůstává prezenční výuka pro 1. – 3. ročník. Pro děti,
které jsou ve škole, se snažíme udělat pestrou výuku a to například
projektovým vyučováním, jakým byla i práce s keramickou hlínou.
V tento den jsme s dětmi tvořili z hlíny. Děti z prvního ročníku si
vyrobily misky, které si následně ozdobily. Děti z druhého a třetího ročníku vyráběly
ptáčky, kytičky a další věci, každý dle vlastní fantazie. Dále jsme opět byli v rámci
tělesné výchovy na procházce po Závišicích.
Ve školní družině jsme zahájili únor maškarním týdnem. Děti si vyrobily škrabošky,
které si samy vystřihly a vybarvily. Hráli jsme různé hry a poslouchali muziku.
A protože byl den zamilovaných, tak jsme si v družině vyrobili ,,zamilované tučňáky“
a malá papírová srdíčka, která nám zdobí školu.
Měsíc jsme zakončili týdnem na Antarktidě. S dětmi jsme si povídali o Eskymácích,
které jsme si potom vyrobili společně s velkým iglú. Opět jsme si užili spousty her
a zábavy.

Kateřina Jurošková, Štěpánka Tománková – asistentky pedagoga pro ZŠ
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Placená inzerce

Začátek letního času
V neděli 28. března 2021 se přechází na letní čas:
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny.
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