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Obecní úřad informuje
Poplatek za odpad na 2. pol. 2022 - termín splatnosti 30. 9. 2022
Poplatek za odpad na 2. pololetí 2022
ve výši 280 Kč/poplatník
uhraďte nejpozději do 30. 9. 2022.
Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice:
číslo účtu: 1767239329/0800,
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003)

Poohlédnutí za XXXI. OBECNÍMI ZÁVIŠICKÝMI DOŽÍNKAMI
Rok s rokem se sešel a opět jsme
mohli pořádat naše tradiční Dožínky,
které již byly v pořadí třicáté první
a konaly se 13. srpna. O to víc mě
těší,
že
se
mohly
pořádat
bez žádných covidových opatření
a tedy v běžném režimu, jak jsme
byli zvyklí včetně našich již tradičních poutačů slamáků. Již při přípravách den
předem nám předpověď počasí na sobotu moc nepřála a co více, byla hodně špatná.
Nakonec si ale počasí v den konání dalo říci a celý den vyjma pár kapek bylo
přívětivé, což se hlavně pořadatelům ulevilo. Letos byla malá změna v čase konání
a to, že se začátek o hodinu posunul na 14.00 hodin a to z toho důvodu, abychom
v podvečerních hodinách mohli dát prostor našemu hostovi večera, kde vystoupila
zpěvačka Ilona Csáková a zazpívala nám známé hity ze svého repertoáru za podpory
návštěvníků, kteří se rádi přidali jak ve zpěvu, tak i tanci. Odměnou jim bylo, že
po koncertě se mohli se zpěvačkou vyfotit nebo získat podpis. Samozřejmě jak už
u nás na Dožínkách bývá zvykem, tak po celé odpoledne byly k zakoupení koláče,
které upekla pekárna Anežka z Palačova. Nesmíme opomenout odpolední program,
kterého se zhostili judisti a hasiči se svými vystoupeními, které měly velký úspěch
a byly oceněny potleskem. Naši tradiční akci přijeli podpořit i hasiči z okolí a to
hasiči ze Štramberka se svým historickým hasičským vozem, kde byla možnost se
svézt a dále i hasiči z Kopřivnice, kteří nám přijeli ukázat svou hasičskou techniku.
Pro ty nejmenší byl pro zpestření určitě Aquazorbing, který byl zdarma po celé
odpoledne.
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Co nemůžu opomenout je určitě tradiční ruličková tombola, která opět byla
velmi bohatá a to díky sponzorům, bez kterých by bylo velmi obtížné udržet
tuto úroveň. Abych neopomenul, tak již druhým rokem je velká podpora
ze strany nového nájemce Pohostinství U Kremlů, kde vzájemná spolupráce
je neocenitelná.
Závěrem mého zhodnocení bych předně poděkoval panu Bothovi za opět
krásný věnec z letošní sklizně, paní Hajdové za přípravu krásných krojů,
kterých letos bylo požehnaně, hasičům ze Štramberka a Kopřivnice,
judistům, našim malým hasičům z SDH Závišice, sponzorům a v neposlední řadě patří
poděkování všem ochotným občanům, kteří přispěli ke zdaru této akce, ať už zapůjčením
techniky, pronájmem louky či jakkoliv jiným způsobem. A poslední komu bych rád
zvlášť poděkoval, tak všem pořadatelům, kteří se na celé akci podíleli jak na přípravách,
během celého večera, tak na následném úklidu.
Děkuji všem návštěvníkům, kteří letos dorazili, za podporu a budeme se na vás těšit opět
za rok.
Ladislav Lípový, starosta
Jakožto každý rok, tak i letos se uskutečnily již XXXI. Obecní Dožínky. I když počasí
občas zazlobilo, věříme, že si to všichni užili do posledních chvílí. Do krojů se letos
nastrojilo 92 zájemců. Nažehlených košil ještě zbylo a též i malé dětské kroje. Děkujeme
Bajerovým, kteří jako vždy perfektně nachystali nejen kočár a bryčku, ale i koně. Patří
vám velký Dík. Nesmíme opomenout nádherný věnec a určitě chutný koláč.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na dožínkových přípravách a přispěli tak ke krásné
podívané, hlavně těm, kdo šli v krojích. Teď už jenom pereme, sušíme a ukládáme kroje
k ročnímu odpočinku. Kdo ještě nestihl vrátit kroje, prosíme o jejich navrácení. Ještě
jednou díky vám všem.
Děkovná mše
V neděli po dožínkách jsme při mši svaté děkovali za letošní úrodu. Děti v krojích opět
přinášely před oltář květiny, plody polí a zahrad, pečivo, koláč a věnec.
Všem, co se podíleli na této kráse, patří upřímné ,,Pán Bůh zaplať‘‘.
J. Hajdová a A. Juráková

Přívalový déšť
Jak již jste jistě všichni zaznamenali, tak z neděle na pondělí nás postihl přívalový déšť
a napáchal nemalé škody. Stoka kolem komunikace na Dráhách přesáhla svou kapacitu
a vylila se na cestu, zahrady a do obydlí. Byly zaplavené garáže, sklepy a vše co tomuto
živlu přišlo do cesty. Je poničený chodník nad tímto tokem, z části vyplavené dětské
hřiště na sportovním areálu, vytopené kanceláře obecního úřadu a v neposlední řadě byla
zcela zničena komunikace z centra směr Kajzedrák. Největší napáchané škody se během
nedělní noci a během pondělí podařilo odstranit.
Tímto bych rád hlavně poděkoval naší zásahové jednotce SDH Závišice za rychlý zásah
a samozřejmě poděkování za pomoc patří všem dobrovolníkům jak z obce, tak i mimo
místním, dále podnikatelům s technikou, kteří ochotně všichni společně pomohli
spoluobčanům v tom nejhorším. Děkuji.
Ladislav Lípový, starosta
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Blahopřání jubilantům
Lubomír Matera
Anastazie Pustějovská
Jan Raška
Hana Jurečková

Jiřina Macháčková
Lumír Lošák
Renata Hývnarová
Václav Horák

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 14. 9. v 16.00 hod.
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Aleš Bajer, předseda KD

Vítání občánků
V neděli 12. června 2022 byli v sále Pohostinství U Kremlů
přivítáni noví občánci Závišic, kterí se narodili od 1. 9. 2021 do 31. 5. 2022:
Oliver Pala
Anežka Vavříková
Valerie Kuběnová

Marián Šenk
Václav Navrátil
Anna Poláchová

Připravujeme
sběr nadměrného odpadu:
pondělí 3. 10. a pondělí 10. 10.
sběr nebezpečného odpadu:
pondělí 3. 10.
Sběry proběhnou pouze na parkovišti u kostela
8-17 hod.
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky
a do Zastupitelstva obce Závišice
Volby 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 voleb do Senátu 30. září a 1. října ve stejném čase)
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115

Volby do Senátu Parlamentu ČR
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.
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),
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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
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.
Pro volby do Zastupitelstva obce Závišice byly registrovány 4 kandidátní listiny:
1. Naše Závišice, 2. KDU-ČSL, 3. SNK Závišice, 4. Zdraví Sport Prosperita
Volič může volit nejvýše 9 kandidátů tj. počet členů Zastupitelstva obce Závišice,
který má být zvolen, hlasovací lístek je nutné upravit jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, který má být v obci zvolen (tj. 9).
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik má být zvoleno (tj. 9).
3. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany jednu
volební stranu a dále v rámečcích před jmény kandidátů křížkem další kandidáty
z libovolných ostatních volebních stran. Tím je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany pouze tolika kandidátům v pořadí dle hlasovacího
lístku, kolik zbývá do počtu, který má být zvolen (tj. do 9).
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.
Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb do Senátu volič obdrží až 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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Inzerce

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