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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).

Sběr kovového odpadu
Sběr železného šrotu pořádá SDH Závišice

v úterý 13. 4. 2021 od 15.30 hod.
Prosíme občany, aby šrot chystali k cestě až v den sběru.

Přerušení dodávky elektřiny
ČEZ Distribuce, a.s. informuje
o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
pro celou obec Závišice
v pondělí 19. dubna 2021 od 7.15 do 16.30 hod.
Z tohoto důvodu bude Obecní úřad Závišice 19. dubna uzavřen.
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Biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad
Jak již jsem vás informoval v březnovém čísle zpravodaje, od letošního roku je
změna ohledně svozu BRO. Hnědé kontejnery, které byly v minulých letech
rozmístěny po obci, již letos nebudou. Důvody jsem popisoval v minulém
zpravodaji. Místo této služby budou nově následující varianty možnosti likvidace
BRO. Podotýkám, že BRO není zahrnutý v poplatku za odpady.
1. Uložení zdarma na kompostárnu Příbor – Točna s vlastním odvozem kdykoli
v době otevření této provozovny.
Provozní doba:
Pondělí
7.00 – 18.00
Úterý
7.00 – 15.00
Středa
7.00 – 15.00
Čtvrtek
7.00 – 18.00
Pátek
7.00 – 15.00
Sobota
7.00 – 12.00
2. Uložení do domácího kompostéru. Řada domů již obdržela od obce kompostéry
v minulosti a ti co ještě nedostali a budou mít zájem, tak během následujících
dvou měsíců budou i jim poskytnuty zdarma opět od obce.
3. Doplňkovou variantou měl být svoz BRO od svého domu, náklady za tuto
službu si měl hradit sám občan. Bohužel společnost, která nám tuto službu
slíbila, tak na poslední chvíli odřekla. Protože je ale velký zájem z řad občanů
o tento svoz (cca 50 domů), tak bychom tuto doplňkovou variantu rádi zavedli
a proto se nyní snažíme zajistit jinou společnost, která by se toho ujala.
Ladislav Lípový, starosta

Mějte svého pejska na vodítku a nechoďte po lese, mezích a poli.

Členové mysliveckého spolku
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Blahopřání jubilantům
Blažena Macháčková
Irena Kuběnová
Anna Kubínová
Josefa Busková
Jiří Lošák
Miroslav Staroň
Marie Michálková

Milada Rašková
Jan Křístek
Bohuslav Sopuch
Jaroslava Lojdová
Marie Šimíčková
Marie Tůmová
Ladislav Jurečka

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.

Bezplatné dárcovství krve
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Jsme potěšeni, že Český červený kříž vyznamenal i občany Závišic:
Jiří Kuběna - Zlatý kříž 2. třídy - 120 bezpříspěvkových odběrů
Ing. Martin Bartošík - Zlatá medaile - 40 bezpříspěvkových odběrů
Děkuji jménem obce za jejich hluboce lidský postoj - pomáhat neznámým lidem.
Ladislav Lípový

Velikonoční bohoslužby v kostele v Závišicích
1. 4. Zelený čtvrtek Mše svatá 17:00
2. 4. Velký pátek Pobožnost křížové cesty 14:15 Velkopáteční obřady 15:00
3. 4. Bílá sobota Adorace u Božího hrobu 08:00 – 12:00
Velikonoční vigilie a mše sv. 18:00
4. 4. Velikonoční neděle Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mše svatá 10:00
5. 4. Pondělí Velikonoční Mše svatá 10:00
Registraci na bohoslužby a další informace naleznete na https://stramberk.farnost.cz/
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hned první březnový den se pro naše děti uzavřela celá mateřinka a děti
musely zůstat doma. Pro předškoláky, kterých se týká povinné předškolní
vzdělávání a taky pro ostatní děti, jsou každý týden
připravovány úkoly, které si plní v prostředí domova.
Paní učitelky připravily pro děti také „Školkovou stezku“, která
má start u mateřské školy a vede částečně po nádherné naučné
stezce kolem Závišic a jinými pěknými částmi naší obce. Cílem
této stezky je obohatit život malých dětí v naší obci a zároveň
v dnešní době udělat něco, co je ještě možné.
Toto jarní období máme ve školce nejraději, věnujeme se všem
jarním tradicím, vynášíme paní Zimu ze vsi, chystáme se
na Velikonoce, to momentálně není možné, ale takto
připravujeme také úkoly pro naše děti, které si je samy doma plní. Mnozí rodiče nám
zasílají fotografie a videa z plnění úkolů, které zveřejňujeme na facebookovém
profilu naší mateřinky a tímto máme možnost se aspoň vidět a sdílet společnou radost
z plnění úkolů.
Po dobu uzavření mateřinky se uvnitř chystá výzdoba, malují se prostory školy
a připravujeme se na otevření, kterého se nemůžeme dočkat. Budeme věřit, že se již
brzy s dětmi v naší mateřince setkáme a budeme mít možnost opět společně trávit
čas, objevovat, učit se a být spolu.
Bohdana Jarolímová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Měsíc duben jsme zahájili distanční výukou všech ročníků. Musíme pochválit všechny
děti z naší školy, které výuku zvládají a především rodiče, kteří jim jsou nápomocní.
Využili jsme nepřítomnosti žáků, vymalovali jsme šatny a udělali novou výzdobu
společných prostor. Věříme, že se děti při návratu do školy budou cítit příjemně
a budou mile překvapeny.
I přes probíhající online výuku dostaly děti možnost se dobrovolně zúčastnit
matematické soutěže - KLOKAN 2021. Zúčastnilo se 11 dětí, 7 z druhého a třetího
ročníku a 4 ze čtvrtého a pátého ročníku. Výsledky jsou vyvěšeny ve vitríně naproti
školy a na stránkách školy.
Přejeme všem krásné jarní dny plné sluníčka.

Jarní tvoření 1. ročník
Kateřina Jurošková, Štěpánka Tománková – asistentky pedagoga pro ZŠ
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Tříkrálová sbírka 2020
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Tříkrálová sbírka 2021
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Jarní práce – bezpečně!
Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné ruce
práce s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané chtějí usnadnit
práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých rodinných
domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do jejího plošného vypalování, aniž
by si uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování porostů
jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí finančního
postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do výše
20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje místní
vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou
nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit
a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Dostatečným uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné prolití vodou.
Nejlepší je přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité ohniště, zda není ještě
horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně
do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování hořlavých
látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale jsou povinny
stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy postupováno v souladu
s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí
v předstihu informovat Integrované bezpečnostní centrum elektronickým
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro
spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim
může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.
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Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají za povinnost
spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat tak, aby zamezily
vzniku požáru.
Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze
doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné
výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné
pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na bezpečnost a chovat se
obezřetně - nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby
nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ke
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají potřebný dohled,
pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Pozvánka z Rybí
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Zahradnictví Janečkovi - Kopřivnice
Rodinné zahradnictví s nabídkou prodeje cibulovin a sazenic
okrasných rostlin. Možnost osobního odběru v Kopřivnici.
https://www.zahradnictvi-janeckovi.cz/
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