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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
Z důvodu malého zájmu o doplňkovou službu „Svoz BRO od domů“
za nabídnutých podmínek společností AVE CZ, se tato služba nebude realizovat.
Zůstávají tedy dvě varianty nakládání s tímto BRO, o kterých jsem se podrobně
zmiňoval již v minulých vydáních zpravodaje a to:
1. odvoz na kompostárnu Příbor-Točna (kdykoli v provozní dobu - zdarma)
2. vlastní kompostér na zahradě pro občany s trvalým pobytem v obci (zajišťuje
obec - zdarma)
Obě tyto varianty je možné využívat současně.

Kompostéry zdarma
V minulém týdnu byli osloveni občané formou sms zprávy, kteří dosud neobdrželi
kompostér od obce zdarma. V pondělí 31.5.2021 byly vydány těm, co na tuto výzvu
reagovali. Chtěl bych upozornit, že je to již poslední možnost, jak tento kompostér
zdarma obdržet do každé domácnosti. Proto vyzývám zájemce, kteří ještě od obce
kompostér nikdy nedostali a mají na něj nárok (trvalé bydliště v obci), aby se
přihlásili na ObÚ Závišice (tel. 556 856 000).
Podotýkám, že je to jedna z možností, jak u nás v obci nakládat s tímto odpadem.

Připravuje se
3.7. - Letní kino
5.7. - pouť s kolotoči
- odpolední vystoupení Lašského dechového orchestru Štramberk - Příbor,
diriguje Aleš Kuběna
- večerní posezení s country kapelou Garáž
Vše závislé na protiepidemiologických opatřeních.
Ladislav Lípový, starosta
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Blahopřání jubilantům
Zdeněk Pech
Miroslav Michálek
Jana Najzarová
Dagmar Davidová

Božena Horutová
Renata Pustějovská
Jana Jašková

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.

Klub důchodců
Klub důchodců Závišice
srdečně zve své členy a přátele na akci
„Vaječina 2021“.
Uskuteční se ve středu 16. června od 16.30 hod. na zahradě U Kremlů.
S sebou 4 vejce na osobu, dobrou náladu,
pohostinství znovu otevřeno.

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
středa 14. 7.
středa 11. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.
(vstup jednotlivě, použití respirátoru, dezinfekce rukou)

Knihovnička u ObÚ Závišice
Před Obecním úřadem Závišice je umístěna samoobslužná
knihovnička.
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.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek měsíce května se v naší mateřské škole nesl v duchu těšení se
na to, že se nám otevřou dveře všem dětem a budeme zase společně
zažívat chvíle hraní, učení se novým věcem, pozorování přírody, ale
hlavně nám zas a znova situace dovolí se setkávat tak, jak jsme byli zvyklí.
Stalo se, a my, všechny paní učitelky, jsme za to moc rády.
Mohli jsme se dozvědět vše o tom, jak to chodí celý den, od rána až do večera, řekli
jsme si, jak doma pomáháme rodičům, oslavili jsme svátek maminek – každé
oddělení jim připravilo malý dárek a přáníčko. Bohužel nemohla proběhnout tradiční
květnová besídka, z důvodu epidemiologického omezení. Nevadí, vyjde to příště :-)
Měli jsme týden, zaměřený na pokusy. Všechny se nám povedly, některé jsme,
pro velký úspěch u dětí, dělali i několikrát po sobě. Zkoušeli jsme duhu, pomocí
lentilek, hráli jsme si s vodou, s ledem. Kontrolovali tíhu různých věcí, nechali
vybuchnout sopku a v neposlední řadě jsme nafoukli balonek, pomocí sody a octu.
Povídali jsme si o tom, jaké známe volně žijící zvířata, která teď můžeme na jaře
spatřit. Jaká zvířátka uvidíme v zoo.
V posledním květnovém týdnu jsme navštívili knihovnu, která se dětem moc líbila.
Do konce školního roku chystáme ještě spoustu zajímavých aktivit.
Mějte krásné dny, snad už více proteplené sluníčkem.

Barbora Zahradníčková
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Pohostinství U Kremlů
Nově otevřené Pohostinství U Kremlů v Závišicích, Vás srdečně zve na posezení
v restauraci i venkovní zahradě.
Aktuální nabídku jídel najdete na www.pohostinstviukremlu.cz ,
Facebook: Pohostinství U Kremlů, případně na telefonu +421 773 955 583
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Otevírací doba:
10:00 – 21:00
10:00 – 21:00
10:00 – 21:00
10:00 – 21:00
10:00 – 22:00
09:00 – 22:00
10:00 – 21:00

Pracovní nabídka:
V Pohostinství U Kremlů přijmeme do pracovního poměru kuchaře/kuchařku.
Požadujeme vyučení v oboru a zkušenosti s denní nabídkou jídel. Uvítáme flexibilitu
a chuť učit se novým věcem. Dáváme prostor kreativitě a vynalézavosti.
Odměna za práci je u nás nadstandartní.
Pracovní doba
Pondělí – Pátek 07:00 – 15:00
Pro více informací volejte provozovateli:
Lukáš Krištofik, +421 773 955 583
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 6/2021 vydáno 1. 6. 2021
Vydává: Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21, IČO: 00600709,*tel.: 556 856 000*
e-mail: obec@zavisice.cz*www.zavisice.cz*Tisk: Obecní úřad Závišice
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10180
Uzávěrka příštího čísla: 23. 6. 2021
Distribuce v místní prodejně*Cena 3 Kč*Ceník inzerce: 3 Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje

4

