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Obecní úřad informuje
Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá ve středu 27. října 2021
u příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)
lampionový průvod se setkáním u pomníku padlých před školou.
Doprovází Dechová hudba ZÁVIŠANKA. Na závěr bude připraven ohňostroj.

Sraz v 18 hod. u hasičské zbrojnice.

Památka zesnulých
V neděli 31. října 2021 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích k uctění Památky zesnulých
Dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Provoz sauny
Z důvodu protiepidemiologických opatření
prozatím sauna uzavřena

15. 10. Divadlo Schod
zrušeno
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Informace k Volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21
(1. patro, přístup po schodišti, není bezbariérový přístup)
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů před volbami
Obecní úřad Závišice, tel. č.: 556 856 000 a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území Závišic)
do přenosné volební schránky Tel. č. do volební místnosti: 773 012 157.
Informace pro voliče v karanténě / izolaci z důvodu Covid-19
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování)
Pro okres Nový Jičín (pro voliče, který má adresu místa trvalého pobytu na území
okresu Nový Jičín) je volební stanoviště:
areál v blízkosti sportovní haly ABC-Nový Jičín, Purkyňova ul. (u zimního stadionu).
Takto může volič hlasovat ve středu 6. 10. v době 8-17 hod.
S sebou si vezměte občanský průkaz (případně cestovní pas) a doklad o nařízené
karanténě/izolaci (rozhodnutí krajské hygienické stanice nebo potvrzení vydané lékařem
nebo listinné nebo elektronické potvrzení o pozitivním výsledku testu na covid-19).
Volič, kterému byl vydán voličský průkaz a který je v karanténě/izolaci, může hlasovat
na kterémkoliv volebním stanovišti.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky
Pokud volič v nařízené karanténě/izolaci nemohl využít drive-in hlasování, může
telefonicky požádat o hlasování do zvláštní volební schránky Krajský úřad
Moravskoslezského kraje - do čtvrtku 7. 10. do 20 hod., tel. 800 720 210.
Zvláštní volební komise se dostaví do místa, kde pobýváte v karanténě/izolaci
a kontaktuje Vás. Přichystejte si občanský průkaz (případně cestovní pas) a doklad
o nařízené karanténě/izolaci.
Hlasování do zvláštní volební schránky bude probíhat v pátek 8. 10. v době 8-22 hod.
a v sobotu 9. 10. v době 8-14 hod.
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Separovaný odpad - KOV
V dnešním článku bych se zaměřil na kovový odpad. Ten je jeden z mála, za který se
dá ještě něco utržit a nemusí za něj obec platit. Jsou to sice malé položky, ale jsou to
také peníze. Jenže se nám tu začal množit nešvar, který není v pořádku a to že si
tento kontejner na kovový odpad lidé pletou s kontejnerem na vše. Je sice hezké, že
si člověk dá tu práci, že plechovky třídí a neskončí někde v popelnici u domů, ale
pokud tyto plechovky donesou v igelitovém pytli a i s ním to tam hodí, tak už je to
špatně, protože naši chlapi z údržby jsou nuceni všechen takto vyhozený odpad
přebírat a dovedete si představit, jak to v tomto kontejneru vypadá, když se sváží cca
jednou za 2 měsíce. I společnost, která od nás tento kovový odpad vykupuje, nás
několikrát upozorňovala, že pokud se nebude jednat jen o kov, tak od nás přestanou
vykupovat. To bude mít za následek, že budeme muset zaplatit firmu, která to bude
svážet za nás, budou dotřizovat a místo, abychom z toho měli nějakou korunu, tak to
draze zaplatíme. Věřím, že se v tomto případě jedná o jedince, že většina ví, jak má
třídit, ale rád bych tímto oslovil i občany, kteří tenhle nešvar praktikují, aby zvážili,
jestli je to opravdu tak hodně, aby plechovky z igelitu vysypali a igelit hodili vedle
do kontejneru k tomu určenému. Nebudu se ani bavit o jedincích, kteří tam vhodí jen
čistý igelit, nebo dokonce i s odpadky a tím znehodnocují práci našich chlapů
na obci, kteří místo aby dělali užitečnější práci, tak tohle musí řešit. A věřte, že to
není nic závidění hodné. K tomu se ještě váže jedna prosba od společnosti, kde
kovový odpad svážíme, aby se každá plechovka sešlápla a tím mnohonásobně
zmenšil objem. I pro nás to má velké plus, protože nebudeme muset jezdit tak často
vysypávat tyto kontejnery a nebude se vozit do sběrny jen poloviční kapacita
kontejneru. Tímto děkuji za pochopení a o Vaši maximální snahu v separování, ať už
kovového či jiného odpadu.
Ladislav Lípový, starosta

Zjišťování potřeb v sociální oblasti
Městský úřad Kopřivnice prostřednictvím ankety zjišťuje, jaké jsou potřeby občanů
v sociální oblasti.
Dotazník můžete vyplnit elektronicky prostřednictvím formuláře na webu města
Kopřivnice: www.koprivnice.cz/anketa
Vytištěný dotazník si také můžete vyzvednout a vyplněný odevzdat na ObÚ Závišice.
Anketu lze vyplnit do 31. 10. 2021.
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Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Iveta Materová
Jarmila Hanzelková
Antonín Šimíček

Josef Kubín
Ivan Pustějovský
Jaroslava Rašková

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
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční ve středu 6. 10. 2021 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů
(vstup zezadu od zahrady).

Vítání občánků
V sobotu 18. září 2021 byli v sále Pohostinství U Kremlů
přivítáni noví občánci Závišic, kterí se narodili od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2021:
David Panáček
Vojtěch Straka
Jakub Číp
Jindřich Adam
Jaroslav a Marek Heraltovi

Vojtěch Kubacka
Berenika Čípová
Antonín Berger
Filip Novobilský
Sára Eichner

Izabela Stachová
Johana Geryková
Jan Švrček
Valerie Moravcová
Ondřej Hyvnar
Gabriela Sykalová

Thobias Lašš
Matyáš Kelnar
Filip Lašák
Diana Michálková
Jonáš Dubina
Eliška Navrátilová
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Sběr nadměrného odpadu
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny:

pondělí 4. října
pondělí 11. října

8 - 17 hod.
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 4. října 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
(pneumatiky odevzdat u prodejců
nebo nově i ve sběrném dvoře
v Kopřivnici - zdarma)
(autobaterie nově ve sběrném dvoře
v Kopřivnici - zdarma
nebo ve sběrných surovinách)
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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
- nově také obyčejné žárovky
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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 (odevzdejte do E-domku)

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 (seznam na www.eltma.cz)
(např. MSL REJKOL s.r.o. Kopřivnice-Lubina 16 (tj. PNEU Kostelník)
Pneumatiky můžete odevzdat zdarma nově i ve sběrném dvoře v Kopřivnici,
ul. Panská.
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Sběr použitých jedlých olejů a tuků
Otázka „Co třídit?“ se zdá být jednoduchá. Jako první většinu
napadne smažení nebo fritování. A to my doma neděláme, takže nás
se třídění oleje netýká… OMYL! Většina produkce odpadního oleje
v domácnosti nepochází ze smažení či fritování. Přinášíme vám
přehled dalších potravin či pokrmů, ve kterých najdete olej či tuk
vhodný ke třídění. Příště se rozhlédněte doma nebo při nákupu, a možná budete
překvapeni kolik oleje kolem vás je.
Například nakládaný hermelín či jiné druhy sýrů naložené s chilli, česnekem
nebo zeleninou. Vždy jsou potopené v oleji. A právě olej zajistí prolnutí chutí,
vytvoří také prostředí ke zrání a díky tomu si můžeme správně vyzrálý hermelín
i natřít na chleba. Ať už lahodné sýry kupujete nebo sami nakládáte, zbylý olej
ze skleničky, kyblíku i z použitých talířku patří do olejové popelnice! A není ho
málo. Mezi oblíbence patří i sušená rajčata. I ta se prodávají naložená v oleji. Zde
slouží jako konzervant a pomáhá rozvinout chuť a vláčnost. Ať už je připravujete
jakkoliv, vždy po nich zůstane dost oleje ideálního k vytřídění. Stejně je na tom
salátová zálivka - ta může být na olejové bázi a pokud vám v míse zbude, šup s ní
do lahve k třídění oleje. Jakákoliv nakládaná zelenina v oleji – česneky, papriky,
chilli papričky a další. Zde všude lze posbírat značné množství oleje – a každá
kapka se počítá. K naložení do oleje se hodí také hříbky. Olejový nálev je stejně
populární jako sladkokyselý či slaný. Olej můžete slít do PET lahve i pokud
obsahuje drobné kousky hub či zeleniny. Další jsou olivy ačkoliv se z nich lisuje
především prvotřídní olej, ten se dá třídit také, samotné plody se většinou prodávají
ve slaném nálevu. I přesto je najdeme naložené v oleji. I tento lze jednoduše slít
do sběrné láhve. Nejen zde platí, že škoda kapky, která padne vedle. Olej může
často zbýt i na talířcích, ten se dá také sbírat. Nevadí, pokud obsahuje trochu vody
či nálevu, raději troška vody ve vytříděném oleji než troška oleje v odpadní vodě.
Jasným adeptem na třídění oleje, je ten z rybích konzerv. Sardinky, sledě,
makrely, tuňák a všechny ostatní známé i neznáme rybky v konzervě. Pro použití
do salátu nebo do pomazánky doporučujeme přimíchat čerstvý, kvalitní olej a ten
z konzervy vyhodit. Samozřejmě do správné popelnice – tedy do olejové. Naopak
překvapivý pokrm, ze kterého lze získat olej ke třídění může být grilované maso,
zelenina či sýr. Maso, lilek i hermelín potřebují jít na gril v olejovém kabátku.
Ideálně s česnekem chilli nebo bylinkami. Pokud vám po grilování zbude
marináda, výborně! Můžete ji také vytřídit.
Pomalu se dostáváme do oblasti smažení. Ano, většina se na něj dívá skrz prsty,
ale upřímně – máme ten malý hřích rádi! Co třeba koblihy? Nebo langoš?
I na těchto dobrotách si můžete pochutnat doma.
Dalším je typický smažený pokrm – smažené ryby, rybí prsty, fish&chips, řízky,
smažené sýry. Můžete smažit na pánvi nebo fritovat. Na oleji, másle, sádle či
jiném tuku. A všechny tyto oleje a tuky jsou vhodné ke třídění. Málo kdo ví, že se
dá vytřídit i výpek z masa nebo tukový škraloup z vývaru. Je vhodné tento
zbylý tuk slít do lahve na třídění a pak teprve dát pekáč nebo hrnec do myčky.
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Takto vám tuk nezanese potrubí pod dřezem a ještě dostane možnost, být znovu
užitečný. Co takhle někdy vyzkoušet domácí smažená křidélka nebo špalíčky?
Dbejte na to, aby se olej příliš nepřepaloval, použijte kvalitní olej na fritování
(řepkový či palmový nebo jejich mix), nepoužívejte jej vícekrát – zchladnutí
a opětovné zahřívání mění oleje a tuky na karcinogenní látky. Křidýlka a špalíčky
smažte při 180°C po dobu 8-10 minut. Dále jsou tady hranolky – asi první věc co
nás napadne, když se řekne smažení. A při přípravě rozhodně vzniká odpadní olej.
Vyzkoušejte domácí hranolky z čerstvých brambor. Nejdříve je asi 4 minuty
smažte ve 120°C oleji, kde se předvaří uvnitř. Zároveň je tato teplota dostatečně
vysoká, aby se hranolky nenacucaly olejem. Po 4 minutách zvyšte teplotu
na 180°C (palmové oleje zvládnou i teplotu 200°C). Poté se smaží do zlatova.
A olej ze smažení patří kam? Do PETky a do popelnice. Po smažení nechte olej
vždy vychladnout, abyste se při manipulaci nepopálili. Ani té PETce se nebude
horký olej příliš líbit. Pokrmů a pochutin, ve který najdete jedlý olej a tuk vhodný
k recyklaci je spousta. Záleží také jakou kuchyni preferujete – vietnamskou,
indickou, thajskou, italskou, francouzskou, českou? V tomto článku jsme vám
chtěli ukázat, že olej není je z fritovacího hrnce. Pravdou je, že klasické fritování
v domácnostech tolik oblíbené není, to ale neznamená, že se nemůžete podílet
na třídění oleje a chránit tak přírodní zdroje a snižovat emise. A nezapomeňte, že
třídit se dají i pevné, živočišné tuky jako máslo a sádlo.
A v neposlední řadě si také ušetříte starosti s ucpaným potrubím ve vaší kuchyni či
koupelně. Děkujeme, že třídíte! Poznámka na závěr – do olejových popelnic patří
pouze jedlý odpadní olej a tuk! Nejsou určeny pro motorové, hydraulické,
technické ani žádné jiné průmyslové oleje a maziva.
Trafin Oil, a.s.
Občané Závišic mohou použité oleje z domácnosti
odevzdávat v uzavřené PET láhvi do E-domku za obecním úřadem
v úřední dny pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.
Neodevzdávejte
technické oleje (převodové, motorové…), maziva a jiné kapaliny.

Sběr papíru
Papír (pouze noviny, časopisy, letáky), který se sbírá pro školu,
můžete odkládat u bočních dveří obchodu.
Neodkládejte kartony.
Kartony vhazujte do modrých kontejnerů na tříděný odpad.

Sběr textilu
Nepotřebný textil můžete odkládat do kontejnerů,
které jsou umístěny u obchodu (u mostu).
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Pozvánky
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
V září jsme přivítali do naší mateřinky nové mladší kamarády, které
musíme moc pochválit, protože jejich adaptace proběhla naprosto
hladce. Děti se seznamují s prostředím tříd, ty nejmenší s úplně
novými věcmi, ti starší, kteří přešli do třídy Čiperek s novým
prostředím. Seznamujeme se s pravidly naší školičky a také se všemi,
kteří se našim dětem v mateřské škole věnují.
Hned druhého září nás navštívilo, jak již tradičně, divadlo Letadlo, které nás vzalo
na výpravu do Afriky. Děti divadélka milují a tak jsme rádi, že se konečně vrací věci
do normálu a my opět můžeme divadélka k nám pozvat. Třídu Čiperek navštívil také
pan Hyvnar s ukázkou hry na flétnu, kterou v naší škole vyučuje. Rodiče jsme
seznámili s chodem na prvních informativních schůzkách.
A co jsme tedy všechno v září dělali? Už víme, jak naše školka vypadá, kdo tady
pracuje, jakou máme značku a kde co patří. Našli jsme si tady kamarády. Učili jsme
se, jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí, vyráběli jsme modely naší vesnice,
modelovali z plastelíny, kreslili, vystřihovali a lepili. Učili jsme se být na sebe
ohleduplní a povídali si o slušném chování o přátelství a jeho důležitosti. Každý den
trochu cvičíme, zpíváme a učíme se básničky. Využíváme naší tělocvičnu i nedaleké
multifunkční hřiště. Také jsme se zapojili do soutěže IROP očima dětí, kde plníme
zadání projektu a máme za sebou už tři části zadání – cyklostezku, město
a nemocnice.
Snažíme se vyhrát soutěž na facebooku, kde se soutěží o vrbovou stavbu v hodnotě
33.333,- Kč – můžete nám pomoc a na facebookových stránkách Vyvrbím najít
soutěž a přidat „to se mi líbí“ komentáři paní učitelky Bohdany Jarolímové.
Teď se budeme těšit na krásný podzim, který si zpříjemníme sbíráním podzimních
plodů a brouzdáním ve spadaném listí.
Bohdana Jarolímová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Letošní školní rok 2020/2021 jsme zahájili v počtu 48 dětí, z toho 11 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
Mgr. Petra Váňová. O děti, které navštěvují školní družinu, pečuje paní
vychovatelka Štěpánka Tománková. Funkci asistentky pedagoga letos zastává
taktéž Štěpánka Tománková.
Slavnostní zahájení školního roku letos proběhlo trochu netradičně a to ve třídách.
Nic to neměnilo na radosti ze společného setkání po prázdninách. Po přivítání jsme
se odebrali do Pohostinství U Kremlů, kde jsme již tradičně dostali pohár od pana
starosty.

Naše první akce školy byl projektový den Hájenka, který se uskutečnil ve škole.
Děti tak měly možnost se dozvědět o koloběhu vody na naší planetě nebo o výrobě
a zpracování medu včelami a celkově o významu včel v ekosystému.
Další projektový den, který se konal 24. 9., byl Sportovní den. V tento den nám
vyšlo krásné počasí, tudíž jsme jej strávili na víceúčelovém hřišti v Závišicích.
Děti tak měly možnost si ve
skupinkách oběhnout stanoviště,
kde pro ně byly připravené
zajímavé soutěže. Celý den jsme
zakončili hromadným tanečkem.
Nechyběly ani medaile v podobě
zlatých Fidorek a diplom.
Jedno dopoledne za námi přišli místní skauti udělat nábor do svého oddílu. Dětem se
to moc líbilo, dozvěděly se něco nového a měly možnost si vyslechnout i spoustu
zajímavých příběhů.
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Posledním projektovým dnem v tomto měsíci
byla návštěva společnosti JoB Air
v Mošnově, kde jsme se všichni společně
měli možnost podívat na letadla, která se zde
opravují.
Ve školní družince jsme se s dětmi snažili
chodit co nejvíce ven, dokud nám přálo
po časí. Návštěva školní zahr ad y
a víceúčelového hřiště byla pravidelnou
součástí odpoledne. Ve středu 15. 9. jsme si s dětmi udělali výlet na mysliveckou
chatu, kde jsme hráli spoustu her. Dny, kdy nám počasí moc nepřálo, jsme využili
na tvorbu výrobků pro výzdobu školy a keramického odpoledne.

Štěpánka Tománková – vychovatelka ŠD a asistentka pedagoga pro ZŠ

Pohostinství U Kremlů
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Inzerce

Ukončení letního času
V neděli 31. října 2021 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
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