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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 0 7 / C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

ZÁVIŠAN 
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 12. 9. 2007 
 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
110/2007    návrhovou komisi 8. zasedání ZO ve složení:  
                   Vlastimil Hajda,  Aleš Kuběna 
                                                                                                                         8-0-0 
111/2007    ověřovatele zápisu z 8. zasedání ZO: 
                   Libora Kahánka a Ing..Vítězslava Jalůvku                                  6-0-2 
 
Zastupitelstvo obce po projednání          
bere na vědomí: 
112 /2007    1. informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO 
                    2. zprávu starosty o činnosti obce                                                                   
                                                                                                                         8-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje: 
113/2007    program 8. zasedání ZO                                                               8-0-0 
114/2007    úpravu rozpočtu obce Závišice č.3 na rok 2007 v předneseném znění 
                   (viz příloha)                                                                                  8-0-0 
 
115/2007    poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 3.200,-Kč pro TJ 
                   Závišice-oddíl JUDO na úhradu již zakoupené žíněnky              7-0-1 
 
116/2007    jako zřizovatel, provoz Základní školy a Mateřské školy Závišice, 
                   příspěvkové organizace i v případě nižšího počtu žáků v základní 
                   škole než jak určuje Školský zákon č. 561/2004 a to na školní rok 
                   2007/2008 (takzvaná výjimka)                                                     8-0-0 
 
                                                                                (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
 …..…………….                              ………………… 
 Marta Najzarová                                                                        Zdeněk Vajda 
místostarostka obce                                                          starosta obce 
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Oznámení SmVaK Ostrava a.s. 

SmVaK Ostrava a.s. oznamuje, že v termínu od 29.9.-4.10.2007 (od soboty do čtvrtka) 
budou v obci Závišice prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky SmVaK 
Ostrava a.s. 

V pondělí 29. 10. 2007 v 15.30 hod.  
proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice 

Veřejné projednání o návrhu opatření obecné povahy 
  - změny č.3 územního plánu obce Závišice 

 za účasti pracovníků odboru územního plánování a památkové péče Městského 
 úřadu Kopřivnice a Ing. Arch. M. Zemanové. 

Pozvánka 

Hrozící záplavy  

V pátek 7. 9. 2007 hrozily naší obci záplavy po vytrvalých deštích. V tento den došlo 
k vylití vody z koryta potoka na dvou místech a to pod Sochovým kopcem a na za-
stávkovém zálivu u Tůmů. Byla svolána zásahová jednotka hasičů, která byla připra-
vena pomáhat občanům. Mimo jiné hasiči odčerpali vodu ze sklepů, čistili propustky 
pod komunikacemi. Občanům v ohrožených lokalitách byly vydávány protipovodňo-
vé pytle a písek. Hladina potoka kulminovala kolem 14. hodiny odpolední, hasiči 
monitorovali situaci až do 22. hodiny.  
Dle našeho značení na mostě u kostela jsme nedosáhli I. stupně povodňové aktivity, 
ale dle informací dispečinku Povodí Odry v této situaci, kdy vody v obydlených ob-
lastech vystoupí z toku na komunikaci - odpovídá toto již II. stupni povodňové akti-
vity. Proto budou v nejbližší době ve spolupráci se správcem toku (Povodí Odry) tyto 
ukazatele aktualizovány. 
Děkuji hasičům za jejich práci a také podnikatelům a občanům, kteří nezištně nabíze-
li svou pomoc. 
                                                                                                       Zdeněk Vajda 

Provoz sauny od 4. 10. 2007 

Čtvrtek 17.00 hod. - 20.00 hod. ženy 
 Pátek     17.00 hod. - 20.00 hod.   muži 
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Přijmeme brigádníka na pomocné práce v areálu Rekreačního střediska „U Kateřiny“ 
ve Štramberku. Vhodné i pro důchodce. Nástup možný ihned. 
Kontakt: NOVOS NJ, s.r.o., Libotín 979, Štramberk. Tel.: 556 852 262 

Ondřej Číp je mistr Moravskoslezského kraje 

Velice úspěšně zahájili druhou půlku sezóny 2007 závišičtí judisté. V září se zúčast-
nili čtyřech turnajů a ze všech dokázali přivézt medaile! 
Na mistrovství Moravskoslezského kraje starších žáků v Ostravě se blýsknul Ondřej 
Číp, když vybojoval titul ve váze do 60 kg! Dobře si vedl i druhý starší žák Jan 
Kuběna (66 kg), který zde obsadil 2. místo a může se pyšnit titulem vicemistra. Oba 
pak postoupili  na mistrovství České republiky, které se koná za měsíc v Mohelnici. 
Osm judistů se zúčastnilo turnaje o pohár primátorky Frýdku Místku v Dobré. Pěkně 
se zde uvedli nejmladší benjamínci. David Hývnar vybojoval výbornou stříbrnou 
medaili a Ondřej Matula, lepšící se zápas od zápasu, skončil jen těsně pod stupni 
vítězů na 4. místě. Dalším benjamínkům se už tolik nedařilo a Václav Jašek obsadil 
5. pozici a Vojtěch Bár byl devátý. Junioři jako vždy nezklamali a téměř všichni 
skončili na medailových pozicích. Josef Babiář obsadil 1. místo, Ondra Kahánek byl 
druhý, Adam Kahánek třetí a Radek Honč zůstal těsně pod stupni vítězů 
s bramborovou medailí. 
Úspěch zaznamenali judisté i na mezinárodním poli. Na turnaji v německém Bautze-
nu se Adam Kahánek probil až do finále a nakonec bral stříbrnou medaili. Ondra 
Kahánek prohrál až v semifinálovém boji a skončil těsně za medailovými pozicemi. 

Placená inzerce 

Ondřej Číp 

David Hývnar 
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Rekreační turistika Kopřivnice - akce na říjen 2007  

 3.10.  ČD Kopřivnice - 7.12 hodin 
           ČD Studénka, Bartošovice, Libhošť, Borovec, BUS přes Příbor nebo pěšky, 
           délka trasy  12 km 
 5.10.  Klubovna sen. - 9.00 hodin - Sestavení plánu na listopad 2007 - únor 2008 
 6.10.  13.00 hodin - Pochod všech generací - akce MěÚ Kopřivnice, délka trasy 6 km 
           (dle disposic na KTK a v Kopřivnických novinách) 
10.10. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
           ČD Krhová, „Ž“ Helštýn, „M“ ČD Valašské Meziříčí, délka trasy 8 km 
13.10. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin 
           ČD Frýdek-Místek, BUS Visalaje, „Č“ Lysá hora 1323m, „M“ Malenovice, 
           ČD Frýdlant n/O., délka trasy 14 km 
17.10. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
           ČD Vsetín, BUS Vranča, „M“ Portáš, „Č“ Trnovské sedlo, „Ž“ ČD Karolinka, 
           délka trasy 13 km 
20.10. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
           ČD Kunčice p/O., „Z“ Solarka, „M“ Skalka, ČD Kunčice p/O., 
           délka trasy 12 km 
24.10. Zimní stadion Kopřivnice - 8.00 hodin 
           Štramberk, Kozina, Ženklava, Plaňava, Stará škola, Hraničky, Kopřivnice, 
           délka trasy 10 km 
27.10. ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
           ČD Mořkov, „Ž“ Sedlo, Krátká, Machulky, ČD Nové Zubří, délka trasy 10 km 
31.10..ČD Kopřivnice - 7.12 hodin 
           ČD Skotnice, Sedlnice, Borovec, Točna, Kopřivnice, délka trasy 11 km 
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12 
  

Prodejna Jednota Závišice 

Místní prodejna Jednota oznamuje svým zákazníkům, že od 3. 9. 2007  je po dobu 
nemoci vedoucí prodejny následující upravená prodejní doba: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektiv prodejny děkuje za pochopení. 

Pondělí 7 - 11 14 - 16 
Úterý 7 - 12 ——— 
Středa 7 - 11 14 - 16 
Čtvrtek 7 - 11 14 - 16 
Pátek 7 - 11 14 - 16 
Sobota 7.00 - 9.30 ——— 
Neděle 7.30 - 9.30 ——— 
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Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v říjnu slaví 
svá jubilea: 

 Václav Havrlant 
    František Macháček 

          Ivan Pustějovský 
    

Jubilanti 

Komise kultury při ObÚ Vás zve 
na představení  divadelního souboru „Divadélko Pod věží“ ze Štramberka, 

který uvede divadelní hru Williama Shakespeara 
Zkrocení zlé ženy. 

Představení se uskuteční v sobotu 20. 10. 2007 v 18.00 hod.  
v sále Pohostinství U Kremlů. 

Vstupné dobrovolné. 

Divadlo 

Lampiónový průvod 

Komise kultury při ObÚ pořádá v sobotu 27. 10. 2007 v předvečer  Státního svátku - 
Den vzniku samostatného československého státu  (28. 10. 1918) 

 lampiónový průvod za doprovodu  ZÁVIŠANKY. 
 Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice. 

Průvod bude ukončen ohňostrojem. 

Ukončení letního času 

V neděli 28. října 2007  končí letní čas: 
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny. 

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-),  pohlednice-Závišice(6,-), 
turistická známka-Závišice(30,-). 
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Po celý rok se budeme scházet v klubovně na obecním úřadě, kde si zahrajeme spoustu 
her a přitom se i něco nového dovíme. 
Každá družinka má svůj termín: 
Družina Srneček (děvčata 5-10 let) bude mívat schůzky každé pondělí od 16:00-17:30 
pod vedením rádkyně Hermi - Petra Vojkůvková. 
 
Družina Delfínků (děvčata 10-14 let) se bude scházet v pátek od 16:00-18:00 a vést je 
bude rádkyně Myšík - Zuzana Hývnarová. 
 
Družina Šamanů (kluci) bude mívat schůzky každé úterý od 16:00-18:00. Družinu vede 
Lumír Sopuch. 

Skautský oddíl Závišice 

Dne 6.9.2007 navštívila naši obec celostátní hodnotící komise soutěže Vesnice r. 2007. 
V tento den jsme připravili presentaci obce v zasedací místnosti ObÚ včetně výstavy  
o dění v obci a o činnosti dobrovolných organizací a spolků. Bohužel v tento den bylo 
pošmourné počasí s mlhou a nízkou oblačností. Viditelnost na krásné okolí obce byla 
takřka nulová. I tak jsme se společně s občany, kteří se do příprav zapojili, snažili 
ukázat naši obec v co možná nejlepším světle. 
S trochou napětí jsme sledovali přímý přenos vyhodnocení této soutěže. Na prvních 
třech hodnocených místech jsme se sice neumístili, ale bylo nám uděleno mimořádné 
ocenění za cílevědomý přístup k rozvoji obce v oblasti bydlení. 
Děkuji všem za jejich pomoc při přípravách a všem občanům za to, jak přistupují  
k naší obci. Je vidět, že si svého okolí vážíme a snažíme se všichni, aby se nám zde 
dobře žilo. 

Soutěž Vesnice roku 2007 

Souběžně se soutěží Vesnice roku 2007 proběhla soutěž Knihovna roku 2007, ve které 
získala naše knihovna 1. místo v Moravskoslezském kraji a byla nominována na udělení 
ceny Ministerstva kultury Knihovna roku v kategorii základní knihovna pro rok 2007. 
                                                                                                           Zdeněk Vajda 

Ordinace pro děti ve Štramberku 

V ordinaci pro děti ve Štramberku dochází ke změně dětské lékařky: 
MUDr. Ludmila Přadková odchází do důchodu a od 1. 10. 2007 bude ordinovat 
MUDr. Barbora Šebková. 
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Do kontejnerů na papír /modrá barva/ či do sběrných dvorů lze vhazovat nebo odvézt 
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kar-
ton, papírové obaly atd. V žádném případě do kontejneru na papír nepatří  mokrý, mastný 
nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky či hygienické po-
třeby. 
Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné 
střepy i tabulové sklo. Pozor! Máte-.li k dispozici i kontejner na bílé sklo, vhazujte sem 
pouze čiré sklo, sklenice apod. Vhodíte-li běžné sklo, znehodnotíte obsah celého kontej-
neru. 
Do kontejnerů na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.  
V některých městech či obcích je umístěn také kontejner oranžový – ten slouží pro sběr 
nápojového kartonu. Před vhozením nápojového kartonu jej prosím vymyjte a zmenšete 
jeho objem – ať – stejně jako u PET lahví – nevozíme vzduch. 
Kovový, velkoobjemový a nebezpečný odpad (tedy včetně akumulátorů) patří do speciál-
ních sběren nebo sběrných dvorů. 
V současné době již funguje tzv. zpětný odběr elektrospotřebičů. Kam s elektrospotřebiči 
zjistíte na Vašem městském/obecním úřadě. 
 
 
Víte, co z nich? 
  
Proč třídíme odpad? Jednotlivé komodity – tedy to, co třídíme v jednotlivých kontejne-
rech – jsou dále zpracovávány – v třídičkách se dotřídí, odvezou se do zpracovatelských 
firem a ty z nich vyrábí nové zboží. 
Například z plastů se vyrábí bundy, lavičky, skluzavky, fólie, netkané textilie. 
Z papíru recyklovaný papír, který je možno používat i do kopírek, papírové kapesníčky, 
toaletní papír, kartony, knihy. 
Ze skla nové sklo.  
Z nápojových kartonů nástěnky a další výrobky. 
 
 
Víte, kam s nimi? 

Ještě pro přehlednost uvedeme, kam s jednotlivými druhy odpadů. 
Plast – žlutý kontejner. 
Sklo – bílý nebo zelený kontejner, přičemž bílý pouze na bílé sklo. 
Papír – modrý kontejner. 
Nápojový karton – oranžový kontejner. 
Nebezpečný odpad – sběrné dny nebo lékárna. 
Bioodpad – hnědý kontejner nebo kompostárna. 
Velkoobjemový odpad – sběrné dny. 
Elektrospotřebiče – zpětný odběr při koupi nového nebo sběrné dny. 
Stavební suť – skládka. 
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Má to smysl. Třiďte odpad. 

»...je název celostátní kampaně, kterou v jednotlivých krajích realizuje společnost 
EKOKOM a.s. prostřednictvím svých partnerů. V Moravskoslezském kraji je partne-
rem kampaně Moravskoslezský kraj a ARR a.s. 
Kampaň je součástí pilotního projektu Intenzifikace odděleného sběru a zajištění 
využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Moravskoslezském kraji, 
který zaštítil Moravskoslezský kraj. V Moravskoslezském karji se uskutečnily již tři 
ročníky, které si kladly za cíl informovat veřejnost o potřebnosti a správnosti třídění. 
V loňském a letošním roce chceme vysvětlit občanům, že třídění má smysl.  
 
Rozdělení domovního odpadu 
Každý občan vyprodukuje za rok asi 250 kg odpadů. A jak vypadá průměrně Vaše popel-
nice?  
25% tvoří bioodpad, 20% papír, karton, 33% plasty a 2% sklo. 
Objemný odpad: starý nábytek, umyvadla-toalety, kuchyňské linky, atd. 
Využitelný odpad: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy 
(plechovky, Al), textil atd.  
Nebezpečný odpad: zářivky, léky, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a 
nádoby jimi znečištěné atd.  
Bioodpad: to je veškerý zbylý odpad, který zůstane po vytřídění výše uvedených složek  
 
 
Víte, že: 
 
Pokud odpady už doma třídíme, umožníme tak recyklaci více než třetiny množství, které 
vyprodukujeme v domácnostech. 
 Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.  
Vytříděný odpad se dále zpracovává na dotříďovacích linkách, odkud putuje do zpracova-
telských firem, které z odpadů vyrábějí nové výrobky.  
V Moravskoslezském kraji je jedna z nejhustších sítí dotřiďovacích linek v rámci celé 
České republiky. Celkem je zde devět dotřiďovacích linek na papír a plast, sklo je pak 
dotřiďováno pouze na jedné lince.  
 
 
„Čistota“  odpadů? 
 
Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“. Tedy 
-  aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo opravdu jen to, co do nich patří.  
Setkáváme se i s tím, že lidé do kontejnerů na plasty /žlutá barva/ vhazují pouze PET 
láhve. Lze sem však vhazovat také kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, poly-
styren, na druhé straně sem v žádném případě nepatří novodurové trubky, obaly od nebez-
pečných látek, jako jsou motorové oleje, chemikálie, barvy apod. Vždy ale sledujte nálep-
ku na Vašem kontejneru. 
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Cvičení maminek s dětmi 

Od 4. 10. 2007 každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin 
bude opět probíhat v tělocvičně Základní školy v Závišicích 

cvičení maminek s dětmi ve věku 1 - 4 roky. 
 Přezůvky s sebou.   

Komise kultury a Komise prevence kriminality při ObÚ, Myslivecké 
sdružení, ZŠ a místní dobrovolníci pořádají  V. ročník branného závodu, 

který se bude konat  v sobotu 13. 10. 2007. 
Prezentace účastníků: v 13.00 hod. na Myslivecké chatě na Hůrce 

Doprovodný program. 
Občerstvení, možnost i opékání vlastních špekáčků. 

Zveme všechny závodníky, rodiče, fanoušky! 

Branný závod 

Letošní školní rok jsme slavnostně zahájili dne 3. září za účasti pana starosty, který nás 
všechny pozval na zmrzlinový pohár. 
 
Do první třídy nastoupilo 5 nových školáků z toho 

2 chlapci –  David Lichnovský,  
 Dominik Adamský, 

 3 děvčata –  Karolína Matzková,  
 Tereza Nováková,  
 Marie Klowersová.  

V první třídě jsme zahájili vyučování podle nového školního vzdělávacího programu. 
 
18. září se všichni žáci zúčastnili přírodovědné vycházky Jak se žije v lese, Občanské-
ho sdružení Hájenka – střediska ekologické výchovy, pod vedením paní Marie Janeč-
kové. 
 
25. září žáci třetího a čtvrtého ročníku absolvovali dopolední kurz dopravní výchovy. 
Seznámili se se základními dopravními značkami a prakticky si ověřili své vědomosti 
při jízdě na kole na dopravním hřišti v Příboře.  

Školní okénko 


