Zpravodaj/říjen 2022

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

Ř Í J E N

2 0 2 2

Obecní úřad informuje
Sběr nadměrného odpadu
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny:

pondělí 3. října 8 - 17 hod.
pondělí 10. října 8 - 17 hod.
na parkovišti u kostela

Sběr nebezpečného odpadu
Kontejner bude přistaven:

pondělí 3. října 8 - 17 hod.
na parkovišti u kostela

Omezení provozu obecního úřadu a knihovny
Obecní úřad bude
z důvodu opravy havarijního stavu kanalizace
ve dnech 3. - 12. října
pro veřejnost uzavřen
a bude fungovat v omezeném provozu.
V nutných případech kontaktujte: 773 012 152, 606 783 415, 606 783 416
V těchto dnech bude uzavřena i knihovna.
Děkujeme za pochopení
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Poohlédnutí za volebním obdobím 2018 - 2022
Čtyři volební roky uplynuly jako voda a již máme za sebou nové komunální volby,
ve kterých jste si mohli vybrat ty pravé, o kterých víte, že budou pro naši obec
přínosem a budou mít zájem ji posunout zase o něco dále. Co je pro mě potěšující
v letošních volbách, je fakt, že se nám naskytl výběr ze čtyř kandidátních listin a o to
více je potěšující, že 36 našich spoluobčanů má snahu pracovat a obci něco
nabídnout. Toho je třeba si vážit a věřit, že nezůstane jen u jména na papíře, ale že to
mysleli upřímně a to nehledě na to, jestli se dostali do zastupitelstva obce nebo
nedostali a pořád chtějí pro obec pracovat s dobrým úmyslem pomoci v rozvoji, třeba
i jen jako člen některé komise. Mimochodem, není to „jen jako člen“, ale je to
důležitá součást, protože dobře sestavené komise jsou základem celého úspěchu
dobře fungujícího zastupitelstva obce.
Není třeba se ohlížet co stávající nebo spíše dosluhující zastupitelstvo vše za poslední
volební období udělalo, co vybudovalo, o co se pokusilo nebo co se nepodařilo, to ať
každý posoudí sám, ale důležité je to, že je pořád snaha naši obec posouvat dále a to
jak za pomocí dotací, tak z vlastních prostředků, kde je důležité podotknout, že obec
není zadlužená a stále může, i když v omezených možnostech, budovat a vytvářet
pro občany zázemí odpovídající dnešní době. Každý občan si udělal svůj úsudek, jak
zastupitelstvo pracovalo a podle toho se rozhodl, koho volil do dalšího volebního
období.
Já bych nyní rád poděkoval jménem celého zastupitelstva všem občanům, spolkům,
prostě všem, kteří nám ochotně pomáhali, kdykoli jsme potřebovali a vycházeli nám
vstříc, i když to kolikrát bylo hodně náročné, ale jejich srdce pořád bylo na správném
místě s vědomím, že to vlastně dělají pro sebe, aby mohli být hrdí na svou obec
Závišice. Děkuji.
A na závěr bych i já, ještě z pozice starosty, rád poděkoval občanům, kteří za mnou
stáli a věřili mi, že jsem měl kolem sebe lidi, na které jsem se mohl kdykoli
spolehnout, což je obrovská pomoc. Musím poděkovat zastupitelům, včetně jejich
komisí, že jsme se převážně shodli a neřešili, že ten je z té politické strany a ten zase
z toho sdružení, ale výsledek byl společný a to je velmi důležité, že se táhlo za jeden
provaz. A v neposlední řadě patří velké poděkování všem zaměstnancům obce s tím,
že si jejich práce moc vážím, že jsem se na ně mohl spolehnout, ať už během dvou
volebních období jako místostarosta, tak toho posledního volebního období z pozice
starosty.
Děkuji a přeji nám všem pevné zdraví.

Ladislav Lípový
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Blahopřání jubilantům
Věra Šulová
Irena Jandová
Zdenka Kostelníková

Ivan Pustějovský
Aleš Jadrníček
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.

V září 2022 oslavili
DIAMANTOVOU SVATBU
manželé Jiřina a Jiří Lošákovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.
Klub důchodců
Schůzka místního klubu důchodců se uskuteční
ve středu 12. října v 16.00 hod.
v přisálí Pohostinství U Kremlů.
Aleš Bajer, předseda KD

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá ve čtvrtek 27. října 2022
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 30. října 2022 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích k uctění Památky zesnulých
Dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Ukončení letního času
V neděli 30. října 2022 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
2. kolo
Volby se budou konat
v pátek 30. září 2022 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, Závišice 115
Právo volit ve druhém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR má státní občan ČR,
který 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.
Hlasovací lístky pro 2. 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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Školní okénko

Zprávičky z naší základní školičky ☺
Vítáme všechny v novém školním roce 2022/2023.
Tak a už nám to začíná. Dne 1. 9. 2022 v 8 hodin děti usedly po prázdninách
do školních lavic. Nejprve nás všechny paní ředitelka společně přivítala v tělocvičně
a popřála dětem, učitelům i rodičům mnoho dobrých školních úspěchů ve školním roce.
Následovalo první společné setkání ve třídách s paní učitelkou a krátké seznámení.
Sladkou tečkou prvního školního dne byl zmrzlinový pohár, který dětem zajistil pan
starosta v nedalekém Pohostinství U Kremlů.
Co se dále událo?
Roli pana učitele si vyzkoušel Matyáš B. z páté třídy v hodině pracovních činností. Měl
připravenou netradiční hodinu, při které jeho spolužáci vyráběli zvířátka z balónků.
Dne 12. 9. 2022 se byli představit skauti. Pro děti měli připravený zajímavý program.
Snad někoho oslovili a budou mít další nové členy z naší školy.
20. 9. 2022 proběhlo oblíbené projektové vyučování pod názvem „Jablíčkový den“.
Děti si společně s rodiči připravily občerstvení pro ostatní spolužáky, vyrobily si
kreativní jablko nebo si jen tak jablíčko naleštily. Toto se vyhodnocovalo. Bříška všech
byla uspokojena.
Naši prvňáčci se již učí první písmena a začínají číst. Dělají paní učitelce velkou radost.
Dne 23. 9. 2022 k nám přijede paní Kvitová ze ZŠ Komenského 66 z Nového Jičína
a předvede dětem ukázkovou hodinu TV. Děti, které zaujme, mohou navštěvovat
sportovní kroužek, který je připraví na sportovní třídu na druhém stupni ZŠ.
V úterý 27. 9. 2022 proběhne exkurze 3. – 5. ročníku ve firmě Derutex v Příboře.
Pozvání jsme dostali od pana Ing. Petra Heralta.
Bc. Hana Kurcová, učitelka ZŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc září se v naší mateřince už tradičně nese v duchu seznámení
s novými kamarády, kteří nastoupili poprvé do školky a seznámení starších
dětí s novým prostředím třídy. Hned 2. září nás navštívilo, jako každý rok,
Divadlo Letadlo s představením pro děti – Výprava za ledním medvědem.
Děti tohle divadlo milují, protože se aktivně zapojují do vyprávění příběhu.
V průběhu dalších dnů jsme se seznamovali se školkovými pravidly, která
jsou důležitá pro nás pro všechny a dávají věcem svůj řád. Děti kreslily, malovaly,
tvořily a vyráběly různé symboly, které nám tato pravidla pomáhají ukotvit. Také jsme
poslouchali pohádku O kouzelných slovíčkách, která nám vysvětlila, že takové děkuji,
může být také dárkem pro toho, kdo nás něčím obdaroval.
Z kraje měsíce jsme si hráli na naší školní zahradě, využívali hrací prvky, pískoviště
a herní koutky, které nám laskaví rodiče v loňském roce pomohli vytvořit. Počasí se
poté trochu pokazilo, ale i tak jsme se chodili procházet, zaběhat si na víceúčelové
hřiště, projít se na Hůrku nebo k lesu Borovci.
Děti ze třídy Čiperek navštívil také pan učitel ze ZUŠ MISmusic a seznámil děti s hrou
na flétnu, kterou nabízíme v rámci nadstandartních aktivit v naší mateřince.
Ke konci měsíce proběhly také informativní schůzky s rodiči, které jsme seznámili
s plánem akcí, nadstandartními aktivitami a dalším děním ve školce.
Těšíme se na krásný podzim, který bychom rádi trávili venku v barevné přírodě
například sběrem přírodnin, procházkami ve spadaném listí a objevováním nového.
Bohdana Jarolímová
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Uvažujete jak ušetřit za energie a dobře investovat peníze?
Nechcete mít uhrazenou zálohu a čekat půl roku až rok
na instalaci?
Realizujeme instalace fotovoltaických elektráren a tepelných
čerpadel na RD.
Do týdne vám navezeme příslušenství domů!!
Smluvně se zavazujeme, že instalaci provedeme do 45 dnů
od uhrazení zálohy!!
Máme nejlepší komponenty na trhu, zařídíme dotaci a další
administrativu.
Kontaktujte našeho specialistu ve vaší oblasti, tel.č. 604/735522
a domluvte si s ním nezávaznou schůzku.
T.C.S.Company Ostrava.

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA NA VÁŠ RD

Zpravodaj/říjen 2022

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

P R O D E J K A P R Ů V Z Á V I Š I C Í CH

Příborští rybáři pro Vás připravili prodej kaprů v sobotu
8. října 2022 v době od 10 00 do 12 00hod.
Kapři jsou z Boroveckého rybochovu o hmotnosti 2 – 3kg.
Cena za 1kg je 80 Kč.
Prodej bude u mostu přes Sedlničku za obchodem COOP.

Připravuje se
HALLOWEEN - sobota 29. října 2022
na zahradě nebo v sále Pohostinství U Kremlů (podle počasí)
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
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