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Obecní úřad informuje
Úřední hodiny Obecního úřadu Závišice
úřední hodiny: pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
za dodržování protiepidemiologických opatření

Biologicky rozložitelný odpad z domácností a zahrad
Již v minulém zpravodaji jsem informoval, že od letošního roku je nastavený nový
systém v třídění tohoto odpadu. Jen ve zkratce uvedu, že každý občan má možnost
s tímto odpadem nakládat dvěma způsoby.
První způsob je ukládání do domácích kompostérů na své zahradě, kde je obec již
ve dvou dávkách v minulých létech rozdala zdarma do velké části obce
do domácností a v průběhu května budou ještě pokryty ty domy, které ještě nedostaly
kompostér a opět ho obdrží zdarma. O termínu převzetí kompostéru budeme
informovat.
Druhá varianta likvidace tohoto odpadů je, že každý občan Závišic má možnost
kdykoli, když bude otevřená kompostárna Příbor-Točna, dovézt zde tento druh
odpadu. Služba je opět pro občany zdarma. Provozní hodiny kompostárny jsem uvedl
v minulém zpravodaji.
Třetí doplňková varianta je SVOZ BRO OD DOMŮ.
Obci se již podařilo zajistit svozovou společnost, která nám tuto službu zajistí
a to AVE CZ.
Detail nabídky pro občany:
- nádoba 240 l (hradí obec pro osoby s trvalým pobytem v obci, ostatní zájemci si ji
hradí sami)
- svoz 1x za 14 dní od dubna do listopadu
- cena 121 Kč/svoz bez DPH (hradí žadatel o tuto službu)
- platba jednou ročně svozové firmě
- každá domácnost bude mít smlouvu s poskytovatelem služby

Důležité:
Kdo má vážný zájem o tuto službu, včetně těch co se již předběžně hlásili
na ObÚ Závišice, ať co nejdříve kontaktuje zástupce AVE CZ na e-mail:
michal.konar@ave.cz nebo telefon: 734 527 187.
Pro letošní rok bude služba fungovat od června 2021 do listopadu 2021, aby se
stačilo vše potřebné zajistit, jako vyřídit samotné smlouvy, nákup nádob atd.
1

Zpravodaj/květen 2021
Rekonstrukce sálu s příslušenstvím a pronájem Pohostinství U Kremlů
V tomto článku bych jen rád občanům přiblížil v jaké fázi je momentálně
rekonstrukce sálu s příslušenstvím. Nyní jsou hotové rozvody topení v podlaze,
natažené nové rozvody elektriky, vyzděné nové příčky a založený podlahový
polystyrén, který byl zabetonován finálním betonem, jak na jevišti, tak v samotném
sále. Nyní probíhá instalace vodovodních rozvodů do sociálního zařízení a probíhá
nahození hrubých omítek.
Co se týče pronájmu Pohostinství U Kremlů, tak stále probíhá výběrové řízení
na nového provozovatele. Předběžný termín znovuotevření se ubírá k termínu
1. července 2021, ale vše bude záležet jak na výsledku výběrového řízení a pružnosti
nového nájemce, tak na epidemiologické situaci v ČR v daný čas.
Protože se nám rok přehoupl do jarních měsíců, tak bych chtěl požádat všechny, kdo
navštíví zahradu za Pohostinstvím U Kremlů, tak ať dodržují bezpečnost
při procházení kolem staveniště. Celý prostor je sice oplocený, ale opatrnosti není
nikdy dost. Hlavně při návštěvě rodičů s malými dětmi na dětském hřišti v areálu
zahrady. Děkuji za pochopení.

Knihovnička u ObÚ Závišice
V dalším příspěvku bych zmínil informaci pro občany, že během měsíce května bude
před ObÚ Závišice instalována samoobslužná knihovnička. Ta byla pro tyto potřeby
uzpůsobena za pomoci našich údržbářů a příjemný vzhled knihovničce dodaly paní
učitelky z MŠ Závišice. Věřím, že tato služba si najde své příznivce a zároveň bych
požádal o neničení, aby nám sloužila co nejdéle. Děkuji.
Pravidla výpůjčky:
•
Knihu si můžete zdarma kdykoli vypůjčit a poté vrátit.
•
Knihy můžete do knihovničky kdykoli darovat nebo vyměnit.
•
Pokud se Vám knížka bude líbit a Vy ji nevrátíte, nevadí. Doneste
knížku jinou ☺
•
Knihovnička je ve vlastnictví ObÚ Závišice.
Ladislav Lípový, starosta

Sběr žárovek
Klasické přímo žhavené a halogenové žárovky
byly dříve ze zpětného odběru vyňaty.
Tato výjimka však byla zákonem č. 542/2020 Sb.
o výrobcích s ukončenou životností zrušena,
a od 1. 1. 2021 tak tyto světelné zdroje PATŘÍ
do zpětného odběru.
Odevzdávejte do E-domku,
který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice
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Blahopřání jubilantům
Jan Sommer
Anežka Sopuchová
Danuše Pokludová
Bronislava Horutová

Jiřina Hyvnarová
Anna Kuběnová
Pavel Lichnovský

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.

Informace z knihovny
Knihovna je od 3. 5. opět otevřena
pondělí a středa
od 15.00 do 17.00 hod.
(vstup jednotlivě, použití respirátoru, dezinfekce rukou)

Očkování psů
V úterý 11. května 2021 se bude konat
očkování psů od 3 měsíců stáří:
dolní konec - u transformátoru
17.00 - 17.30 hod.
Paseky - u kravína
17.45 - 18.00 hod.
Cena 150 Kč
Očkovací průkazy s sebou!
Pokud není pes čipován, očkování je neplatné.
Bude možno i čipování psů, cena 400 Kč.
Očkování bude probíhat za dodržení protiepidemiologických
opatření (odstup, respirátory, dezinfekce)

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Sčítání online nebo pomocí listinného formuláře
nejpozději do 11. 5. 2021
www.scitani.cz

dotazy@scitani.cz
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Po velikonočních svátcích se nám do školičky vrátili předškoláci, aby
mohli pokračovat ve své přípravě na 1. třídu. Dvakrát týdně provádíme
testování dětí a musíme je všechny moc pochválit, zvládají to báječně!
Ke konci měsíce dubna došlo k rozdělení předškoláků do dvou tříd,
protože nastoupilo všech 16 předškoláků a my jsme proto museli rozdělit tuto třídu,
protože platí omezení na 15 dětí ve třídě.
Do školky poté také nastoupily další děti, jejichž rodiče pracují ve vybraných
profesích, a proto je jim umožněno své děti do školky umístit.
V dubnu jsme se věnovali ekologii a otázkám ochrany přírody. Děti oslavily svátek
naší planety Země a každý jí popřál to nejlepší. Také jsme se zaměřili na život
u vody a její ochranu. Děti si rozšiřovaly znalosti o životě u vody a v ní. O tom proč
je důležitá a odkud se bere. Vše bylo doplněno také poslechem písní a pohybovými
aktivitami. Snažíme se maximálně trávit čas venku na čerstvém vzduchu, vnímáme
změny na zahradách, pozorujeme kvetoucí stromy a keře. Sledujeme drobný hmyz
a posloucháme zpěv ptáčků. Poslední dubnový týden jsme věnovali čarodějnicím
a plnili kouzelné úkoly.
Předškoláci již ve školce nespí, jen relaxují a odpoledne se jim věnujeme
v předškolní přípravě. Pracují s logickými hrami, rozvíjíme grafomotoriku a jemnou
motoriku, zrakové vnímání a také předmatematické a předčtenářské dovednosti.
Moc se těšíme, až se k nám do naší mateřinky vrátí i ostatní děti a posíláme jim,
alespoň touto cestou pozdrav. Velmi nás také těší využití školkových stezek, které si
děti s rodiči mají možnost projít.

Bohdana Jarolímová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
S velkou radostí jsme v půlce dubna přivítali všechny žáky naší školy.
Distanční výuku zvládli levou zadní, ale není nad to, jako být ve škole.
Každoročně celý svět slaví 22. dubna Den Země. Tento den byl pro nás projektovým
a zaměřili jsme se tentokrát na přírodu kolem nás. Děti si ověřovaly znalosti
z prvouky. Poznávaly stromy a kytky.
V rámci Šablon nás navštívila paní, která nám zpříjemnila den muzikoterapií. Tato
metoda se používá jako terapeutický prostředek léčebné pedagogiky. Děti se mohly
seznámit se spoustou hudebních nástrojů, také měly možnost si vlastní nástroj
vyrobit. Jelikož jsme slavili již zmiňovaný Den Země, použili jsme odpadový
materiál. Užili jsme si tak moc příjemné odpoledne v družině.

Když nám počasí dovolí, snažíme se spojit výuku s pobytem venku mimo školu, aby
se děti nadýchaly čerstvého vzduchu. Společně tak poznáváme krásy jara.
Doufáme, že i květen nám nabídne pěkné počasí nejen pro venkovní výuku. Společně
se těšíme na další zážitky.
Kateřina Jurošková, Štěpánka Tománková – asistentky pedagoga pro ZŠ
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Cyklistická sezóna začíná

nprap. Karla Špaltová, vrchní inspektor, Policie ČR
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Inzerce
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KOMINICTVÍ PAVLÁT
nabízí v termínech 5. 6. a 19. 6. 2021
provedení kontroly a čištění komínů
dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Cena kontroly, čištění a vystavení protokolu:
za 1. komín 580 Kč, za další komín ve stejném domě 200 Kč.
Zájemci o čištění v uvedených termínech
hlaste se na ObÚ Závišice do 26. 5. 2021.
V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit
na tel.: 776 833 159
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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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