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Obecní úřad informuje
Odpady - podnikatelé v obci
Vážení spoluobčané, zvláště osoby podnikající,
z pověření pana starosty bych Vás chtěl upozornit na zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
který původci odpadu (právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání,
při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady) stanovuje, mimo jiné, povinnost
- zajistit likvidaci odpadů vzniklých při podnikatelské činnosti, a to buď smlouvou
s obcí, nebo přímo se svozovou společností či koncovým zařízením
Obecní úřad má podle Zákona o odpadech stanovenou pravomoc kontrolovat, zda
právnické a podnikající fyzické osoby:
a) využívají obecní systém na základě písemné smlouvy s obcí
nebo
b) mají zajištěno převzetí odpadu v souladu se zákonem o odpadech, podloženo
smlouvou s osobou (zařízením) oprávněnou nakládat s odpady.
Taková kontrola se bude řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Pokud máte zájem využívat obecní systém nakládaní s odpady, kontaktujte obecní úřad,
který s Vámi vyřeší podrobnosti a připraví smlouvu a tím Vám pomůže splnit zákonnou
povinnost.
S přáním hezkých dnů
Václav Najzar, zastupitel, předseda komise ŽP

Sběr kovového odpadu
Myslivecký spolek v Závišicích pořádá

sběr kovového odpadu
ve středu 20. 4. 2022 od 15 hod.
Prosíme občany, aby šrot chystali k cestě až v den sběru.

Pomoc Ukrajincům
Web https://nasiukrajinci.cz/
nabízí aktuální informace v češtině, ukrajinštině, angličtině a ruštině
nejen pro Ukrajince, ale také pro ty, kteří chtějí pomoc nabízet.
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Blahopřání jubilantům
Irena Kuběnová
Josefa Busková
Jiří Lošák
Bohuslav Sopuch
Blažena Macháčková

Marie Tůmová
Jaromír Michálek
Jaroslav Kašpárek
Radek Bortel

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 klubu důchodců
spojená s besedou Policie ČR
se uskuteční ve středu 13. 4. 2022 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Aleš Bajer, předseda KD

Očkování psů
Ve středu 13. dubna 2022 se bude konat
očkování psů od 3 měsíců stáří:
dolní konec - u transformátoru
16.45 - 17.00 hod.
Paseky - u kravína
17.15 - 17.30 hod.
Cena 150 Kč
Očkovací průkazy s sebou!
Pokud není pes čipován, očkování je neplatné.
Bude možno i čipování psů, cena 400 Kč.
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Pozvánky
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Žehnání polím, loukám a zahradám.
V neděli 24. 4. 2022 od 14 hod. bude Závišicemi projíždět koňský povoz s našim panem
farářem a kapelou. Chtěli bychom vyprosit Boží požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou
oslavit příchod jara. Kdo bude chtít, dostane posvěcený kříž, který si přenese
do zahrádky. Když to bude možné, rádi zastavíme i u VÁS! Dejte vědět. Tel. 737 472 741
Plánovaná trasa:
1. zahájení u kostela (pak směr hasič. zbrojnice)
2. zastávka - pan Antonín Váňa
11. zastávka - Gajduškovi č. 229
3. zastávka - pan Slávek Dostál
12. zastávka - Macháčkovi č. 155
4. zastávka - pan Zdeněk Vajda
13. zastávka - Lichnovští (Padol)
5. zastávka - paní Jaromíra Hajdová
14. zastávka - Hanzelkovi (statek)
6. zastávka - Sykalovi č. 359
15. zastávka - Michálkovi (u lesa)
7. zastávka - Lukáš Navrátil (statek)
16. zastávka - Macháčkovi (pod kapličkou)
8. zastávka - Vojkůvkovi (rozcestí)
17. zastávka - Martin Lichnovský (kravín)
9. zastávka - u lávky Lukáš Krištofik (Kreml) 18. ukončení - Jiří Bajer (Paseky)
10. zastávka - paní Kuběnová (pod hřbitovem)
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Poděkování
Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se zúčastnili divadelního představení v pátek
25. března a tím podpořili dobrou věc.
Se členy Divadelního spolku Pasáž jsme se dohodli, že výtěžek z akce věnujeme
Charitě ČR. Významnou částkou přispěl také provozovatel Pohostinství U Kremlů
pan Lukáš Krištofik. Vybrali jsme krásných 8000 Kč.
Všem děkuji a těším se na další setkání.
Václav Najzar
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc březen byl plný nových zážitků.
Hned na začátku měsíce nás navštívil pan kouzelník,
který děti svými kouzly velmi překvapil a pobavil.
Poté se několik odvážných a šikovných dětí zúčastnilo
castingu do soutěže Minikoprstar, který probíhal
v rámci kroužku Sboreček. Tyto děti se poté zúčastnily přímo
pěvecké soutěže, která se konala v Kopřivnici.
Čiperky i Skřítci se věnovali především tématům týkajícím se přivolávání jara. Naučili
se nové básničky, písničky, zasadili si společně semínka a pozorovali, co se s nimi bude
dít. Při společných procházkách jsme pozorovali přírodu, která se nám s příchodem jara
probouzí.
Čiperky se hodně věnovaly rozvoji grafomotoriky na SweetBoxu a nově začaly
využívat výukový program Adámek, určený pro předškolní děti, který rozvíjí školní
připravenost.
Jelikož je březen měsícem knihy, tak se Čiperky
i Skřítci tomuto tématu věnovali. Nyní už víme, jak
se zachází s knihou, jak se chováme při návštěvě
knihovny a také jsme se seznámili s Braillovým
písmem.
Počasí nám velmi přálo, a tak jsme trávili co nejvíce času venku při společných
procházkách, při sportovních aktivitách na multifunkčním hřišti – a konečně také
na naší školkové zahradě.
Dne 22. 3. jsme se vypravili do Beskydského divadla
v Novém Jičíně, kde nás čekala Pohádka do dlaně, která děti
seznámila s koloběhem ročních dob v přírodě. Výlet se
dětem velmi líbil a představení si užily.
Ke konci měsíce jsme se již definitivně rozloučili se zimou, a tak děti z Čiperek
vyrobily Mařenu, kterou jsme šli společně vynést ze vsi. Děti zpívaly, doprovázely se
na dřívka a celou událost si velmi užily.

Těšíme se na další krásné jarní dny, které nás v naší mateřské škole čekají.
Diana Masudová
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Pondělí 28. bylo posledním dnem měsíce února, ale
zároveň prvním dnem našeho týdenního pobytu
ve škole v přírodě, jehož cílem je výuka zaměřena
na environmentální tématiku. Žáci byli ubytování
v hotelu Paramon v Suché Rudné v Jeseníkách.
Společně jsme podnikali vycházky do okolí, učili se
orientaci v přírodě nejen podle mapy, ale také podle
přírodnin, plnili různé další úkoly a zahráli si
spoustu her na čerstvém vzduchu. Všem se nám v Jeseníkách moc líbilo a doufáme, že se
tady zase brzy vrátíme.
V měsíci březnu proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké
soutěže „Lubinský zpěváček“. Ti nejlepší postoupili do finále,
které se bude konat v dubnu v DDM Kopřivnice. Všem naším
soutěžícím budeme pevně držet palce.
V pondělí 21. 3. si žáci 3. ročníku připravili pro ostatní děti ze školy již tradiční
„Svačinkový den“. Cena jedné malé svačinky byla 5 korun a výtěžek z této akce jde
dětem, které akci pořádaly. Ty si pak následně samy rozhodnou, jak s těmito penězi
naloží.
I když na některé z nás padá jarní únava, my ve škole nezahálíme, a proto se žáci
2. až 5. ročníku s chutí zúčastnili matematické soutěže „Matematický klokan“
a „Matematický cvrček“.
13. dubna proběhne na naší škole zápis do prvního ročníku. Zveme tímto všechny
předškoláky a jejich rodiče na tuto slavnostní událost. Pro děti budou připraveny úkoly,
které prověří jejich školní připravenost a rodiče budou mít možnost si prohlédnout školu
a její vybavení a také dostanou informace ohledně nástupu dětí do první třídy.
Na všechny se moc těšíme.
Všem Vám přejeme veselé Velikonoce a spoustu energie z prvních jarních paprsků.
Mgr. Aleš Jarolím
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Příspěvek na domovní ČOV
Obec Závišice poskytuje finanční příspěvky na domovní čističky odpadních vod
k novostavbám RD nebo jako náhrady za septiky a bezodtokové jímky nebo
za nefunkční ČOV (stáří min. 20 let od zkolaudování).
Žadatelem o příspěvek je fyzická osoba - vlastník nemovitosti na území obce
Závišice, ve které je hlášena osoba s trvalým pobytem.
Žádost se podává po realizaci stavby ČOV a jejím uvedení do provozu.
Pravidla pro poskytování příspěvku a Žádost o poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny
na www.zavisice.cz nebo si je můžete vyzvednout na obecním úřadě.
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Pozvánky do okolí

Zveme vás do Věžičky Rybí:
1.4. od 14:00 VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ - pletení tatarů, výroba panenky Morenky,
zdobení vajíček
3.4. od 15:00 VELIKONOČNÍ JARMARK - originální rukodělné výrobky nebo něco
dobrého na zub a dát si k tomu můžete taky moc dobré kafe.
8.4. a 22. 4. od 16:00 DÁMSKY TVOŘIVĚ-ŠICÍ DÍLNA - Šicí dílna pro všechny,
kdo se to chtějí naučit. Tentokrát si společně vyrobíme jednoduchou tašku,
kosmetickou taštičku a různé dárkové tašky. Fantazii se meze nekladou.
Kapacita kurzu: 7 osob
7.4 a 21. 4. VÝTVARNÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI OD 2 LET - Výtvarka šitá
na míru vašim dětem.
12.4. od 17:00 ONLINE Přednáška: JEDLÉ PLÍSNĚ V KUCHYNI A PÁTÁ
CHUŤ UMAMI - Jedním z fascinujících oborů fermentace je používání
domestikovaných plísní, které si člověk ochočil a šlechtěním upravil tak, aby je mohl
používat každý den k přípravě pestrých pokrmů. Od spory Aspergillus oryzae až
do lahvičky se sójovou omáčkou se podíváme s Vláďou v této kulinářsky zaměřené
přednášce. Napište nám a my vám zašleme link.
22.4. od 18:00 HRANÍ VE VĚŽIČCE - Další setkání všech místních i přespolních
hudebníků. Přijďte si zahrát, zazpívat nebo poslechnout. Nástroje s sebou :-)
23.4. od 10:00 celodenní TANEČNÍ A POHYBOVÁ DÍLNA PRO ŽENY
KAŽDÉHO VĚKU - Další taneční dílna pro ženy - přijďte se zrelaxovat.
28.4. od 16:30 BATIKOVÁNÍ - Batika neto také batikování, je stará technika
barevného zdobení látek, původem z Asie. Máte-li doma něco (tričko či staré
prostěradlo), co byste chtěli tímto způsobem oživit nebo si jen vyzkoušet něco
netradičního, přijďte do Věžičky.
A další pravidelné akce, více na www.vezickarybi.cz.

10

Zpravodaj/duben 2022

Nábor mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Závišicích
pořádá
Nábor mladých hasičů
Chtěli bychom rozšířit řady našich mladých hasičů o kluky a holky vě věku od 5 do 10 let.
Kdy a kde nás najdete :
V zimním období trénujeme v místní tělocvičně ZŠ Závišice v sobotu od 10:00 do 11:30
Od jara do podzimu trénujeme ve sportovním areálu v pátek od 16:00 do 17:30
Více informací na kontaktech:
Lošák Jiří, tel: 736120584, email: ploticak1986@seznam.cz
Lošáková Jana, tel: 732411310, email: j.kos@email.cz

Inzerce
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Inzerce
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