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Obecní úřad informuje
Kroje na XXXI. OBECNÍ DOŽÍNKY
Jako pokaždé je možnost zapůjčení krojů pro děti menší,
větší, dospělé.
Kroje se budou vydávat od srpna. Jen je třeba mne
předem kontaktovat telefonicky.
Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2
731 420 244 T-mobile

Informace z knihovny
V srpnu bude knihovna otevřena pouze:
ve středu 10. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.

Klub důchodců
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 10. 8. v 16.00 hod.
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Aleš Bajer, předseda KD

Ordinace MUDr. Jakuba Pítra ve Štramberku
Dovolená v ordinaci MUDr. Jakuba Pítra ve Štramberku:
1. 8. - 12. 8.
Akutní případy ošetří MUDr. N. Ostrá ve své ordinaci v Ženklavě.

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice
bude uzavřen ve dnech 15. 8. - 19. 8.
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Dění v obci
V dnešním okénku bych začal u naší největší letošní akce a to je výstavba chodníkového
tělesa na Pasekách. Práce, které se prováděly na hlavním tahu z Kopřivnice na Nový
Jičín, již jsou hotové, a tudíž není nutné v těchto místech řídit dopravu pomocí
semaforů. Práce se nyní odklonily na část směrem na Příbor. Dokončení celé stavby by
mělo být v prvním srpnovém týdnu, za předpokladu, že bude přát počasí. Následně
proběhne kolaudace celého chodníkového tělesa a poté bude již možnost naplno
využívat tento chodník pro bezpečné přecházení směrem na Paseky. Věřím, že pro tuto
lokalitu Závišic bude tato výstavba velkou úlevou nejen pro malé děti směřující
na autobusový spoj do škol, ale všem, kteří v této lokalitě bydlí a jezdí např. za prací
hromadnou dopravou.
Další projekt, který se v uplynulé době realizuje, je rozšíření dětského hřiště na
sportovním areálu. Zde za pomocí dotace od RWE Gas Storage CZ ve výši 240 000 Kč
se zakoupily herní prvky – lezecké kameny, kde si děti budou moci vyzkoušet, jak jsou
zdatné a zručné. Zbylou část nákladů, které nepokryla dotace, byla hrazena z rozpočtu
obce. Jedná se především o výkopové práce a zásyp dopadové plochy kačírkem. Projekt
se nám trochu pozdržel a to z důvodu nedostatku kačírku, který je třeba na tento zásyp.
Za zmínku určitě stojí celková rekonstrukce komunikace směr Kajzedrák. O této
rekonstrukci se již hovořilo velmi dlouho, ale musely se nejprve vyřešit majetkoprávní
vztahy, kdy část komunikace nebyla obecní, ale soukromá. V loňském roce se tuto část
podařilo odkoupit, a tudíž nic nebrání realizaci. Co se týče časového harmonogramu, tak
v letošním roce je naplánován projekt, který se již realizuje a v roce 2023 je v plánu
samotná výstavba. Samozřejmě pokud se nevyskytnout neočekávané komplikace, což
jak všichni vidíme kolem sebe v současnosti, se může stát cokoli. Ale nebudeme
malovat čerta na zeď, budeme věřit, že se nám povede dát dohromady zase jednu cestu
v havarijním stavu.
Abych nebyl jen u stavebních projektů, tak 5. července proběhla po dlouhé době pouť
bez jakýchkoli proticovidových opatření. Celodenní program byl zajištěn:
kolotoče, odpolední koncert Lašského dechového orchestru pod vedením Aleše Kuběny
a večerní pouťová zábava s živou hudbou, kde vystoupila kapela Koprock. Bohužel nám
pro změnu nepřálo počasí oproti minulým létům, a tudíž se obě akce musely stěhovat
do sálu kulturního domu, což se projevilo na účasti. Tímto bych rád poděkoval
každému, kdo se podílel na přípravách a na následném úklidu.
A když jsem u kultury, tak bych rád všechny občany pozval na XXXI. OBECNÍ
ZÁVIŠICKÉ DOŽÍNKY, které se uskuteční 13. srpna 2022. Začátek je v letošním
roce posunutý na 14.00 hodin, tedy o hodinu dříve, než bývalo zvykem a to z důvodu
toho, abychom mohli ve večerních hodinách udělat prostor pro vystoupení hosta večera
zpěvačky Ilony Csákové. Samozřejmě nemůžu zapomenout na ty nejmenší, kterým bude
po celé odpoledne k dispozici AQUAZORBING, pro velký úspěch z loňského roku.
Bližší informace na plakátu v tomto čísle zpravodaje. Je třeba ještě připomenout, že kdo
má zájem si zapůjčit kroj, tak je možnost u p. Hajdové, která je pečlivě se svou rodinou
pro vás připravuje a určitě si každý vybere tu svou velikost.
Ladislav Lípový, starosta
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Blahopřání jubilantům
Alois Michálek
Jaroslava Jadrníčková
Jana Bajerová
Jarmila Gilarová
Marie Hyvnarová
Marie Dobiašová

Václav Jašek
Vladimír Hývnar
Jiřina Lošáková
Marta Pustějovská
Magdaléna Michálková

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.

Pozvánky
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou konat
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
(případné druhé kolo 30. září a 1. října ve stejném čase)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR, který nejpozději 24. září
(ve druhém kole voleb nejpozději 1. října) dosáhl věku nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR nebo cestovním průkazem.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského
průkazu pro konkrétní kolo nebo pro obě kola:
•

žádostí doručenou Obecnímu úřadu Závišice do 16. září:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky,

•

osobně na ObÚ Závišice do 21. září do 16 hod.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 8. září předá osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi 1. a 2. kolem je možné pouze osobně.
V této době může obecní úřad vydat voličský průkaz nejpozději do 28. září
do 16 hod.
Voličský průkaz opravňuje voliče (s trvalým pobytem v obci Závišice)
k hlasování v kterékoliv volební místnosti některé z obcí pouze volebního obvodu
č. 67: Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bílov, Bílovec, Bítov,
Bordovice, Bravantice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Hladké Životice, Hodslavice,
Hostašovice, Jistebník, Kateřinice, Klimkovice, Kopřivnice, Kujavy, Kunín, Libhošť,
Lichnov, Mořkov, Mošnov, Nový Jičín, Olbramice, Petřvald, Příbor, Pustějov, Rybí,
Sedlnice, Skotnice, Slatina, Studénka, Šenov u Nového Jičína, Štramberk, Tichá, Tísek,
Trnávka, Trojanovice, Velké Albrechtice, Veřovice, Vrchy, Vřesina, Závišice,
Zbyslavice, Ženklava, Životice u Nového Jičína.
Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlasovat v Závišicích,
musí voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi v Závišicích.
Hlasování v zahraničí ve volbách do Senátu není možné.
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Možnost hlasovat v nemocnici nebo obdobném zařízení
Volič, který bude dlouhodobě i v době voleb do Senátu pobývat v nemocnici, ústavu
sociální péče nebo obdobném zařízení, které se nachází ve volebním obvodu, kde jsou
volby do Senátu vyhlášeny a ve kterém je volič přihlášen k trvalému pobytu
(pro občany s trvalým pobytem v obci Závišice jsou to obce volebního obvodu č. 67),
může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů správu příslušného zařízení, která
nejpozději 16. září do 14 hod. předá údaje k zapsání obecnímu úřadu v jejich územním
obvodu.
Volič, který předpokládá, že bude i v době voleb do Senátu pobývat v takovém zařízení,
může hlasovat na voličský průkaz.
Volič obdrží sadu hlasovacích lístků v příslušném zařízení a bude hlasovat do přenosné
volební schránky.

Volby do Zastupitelstva obce Závišice na volební období 2022 - 2026
Pro volby do Zastupitelstva obce Závišice byly registrovány 4 kandidátní listiny:
KDU-ČSL, Naše Závišice, SNK Závišice, Zdraví Sport Prosperita
Volby do Zastupitelstva obce Závišice se budou konat
v pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
Právo volit do Zastupitelstva obce Závišice má:
- státní občan ČR, který nejpozději 24. září dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb
v obci Závišice přihlášen k trvalému pobytu,
- státní občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září dosáhl věku nejméně
18 let a je v obci Závišice přihlášen k pobytu.
Tento cizinec může volit pouze tehdy, pokud požádá ObÚ Závišice o zápis do dodatku
stálého seznamu voličů (vedeného jen pro volby do ZO) do 21. září do 16.00 hod.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR
platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR, cizinec prokáže svou
totožnost a státní občanství členského státu EU průkazem o povolení k trvalému pobytu
nebo potvrzením o přechodném pobytu.
Hlasování v zahraničí, hlasování na voličský průkaz a mimo území Závišic
(např. v nemocnici) ve volbách do zastupitelstva obce není možné.
Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány
nejpozději 20. září. Ve dnech voleb volič může obdržet hlas. lístky i ve volební místnosti.
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 do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
Telefonní číslo do volební místnosti: 773 012 157.
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POZOR na falešné bankéře!
Dnešní moderní doba nahrává podvodníkům, kteří se svou obětí nemusí přijít
do fyzického kontaktu. Stačí jim pouze telefon a věrohodný scénář, aby svou oběť
připravili o několik desítek či stovek tisíc korun!
K velmi častým scénářům takových podvodníků patří vydávání se za bankovního
úředníka. Pachatel volá se smyšleným příběhem o napadení bankovního účtu, snaží
se ve své oběti vyvolat strach o její finanční prostředky a pod tímto tlakem donutit
volaného, aby neodkladně převedl své peníze na zabezpečený účet a nepřišel tak
o své úspory. K tomuto pachatelé používají tzv. spoofingu. To znamená, že používají
napodobeninu čísla banky, případně policie.
Během telefonního hovoru pachatel nabádá volaného, aby vybral
veškerou finanční hotovost, případně si ještě sjednal úvěr a celý
tento finanční obnos následně vložil do bitcoinmatu.
Před vložením hotovosti zašle své oběti QR kódy, na základě
kterých je zapotřebí peníze do vkladomatu vložit. Tyto kódy mají
údajně zajistit vklad na zabezpečený účet. Pro zvýšení
věrohodnosti svého tvrzení pachatel, coby bankovní úředník,
přepojí poškozeného na falešného policistu, který doporučí
s bankéřem spolupracovat dle sdělených informací. Poškozený
pak v obavě o své peníze pachateli vyhoví, peníze vkládá v dobré
víře do bitcoinmatu, avšak tímto krokem se připraví o vloženou
finanční hotovost.
Policisté v této oblasti mimo jiné věnují velkou pozornost preventivním aktivitám,
aby se tyto informace dostaly k nejvíce občanům a ti se následně nestávali dalšími
podvedenými. Jednou z těchto aktivit je i umisťování preventivních letáků
s varováním přímo na bitcoinmaty. Největší dosah informovanosti však zajišťuje
spolupráce s médii a bankovními ústavy.
V médiích například proběhlo:
Rozhovor v Českém Rozhlase: https://ostrava.rozhlas.cz/vydavaji-se-za-bankere-ipolicisty-a-okradaji-duverive-lidi-o-uspory-8765326
Článek na webu Policie ČR: Pozor, volá bankéř! - Policie České republiky

por. Bc. Miroslav Kolátek
oddělení prevence
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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Inzerce

Vyčistím sedačky, čalouněný nábytek, koberce,
interiéry automobilů mokrou cestou.
Jiří Marek, tel. 739 640 626
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