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Odpady 

Soutěž Knihovna roku 2007 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / L I S T O P A D  2 0 0 7 / C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

ZÁVIŠAN 

Na základě dotazů občanů, které se týkají úprav koryta potoka Sedlnice jako prevence 
před povodněmi, byla zaslána na Povodí Odry žádost o odstranění naplavenin v úseku 
u zastávkového zálivu na dolním konci. 
V odpovědi správce toku sdělil, že nánosy samy o sobě mají na kapacitu toku v daném 
úseku vliv zcela minimální. Přesto je, jako projev dobré vůle, po souhlasném projedná-
ní s příslušnými orgány státní správy odtěží. 

Poděkování 

Úprava koryta potoka 

Děkujeme těmto sponzorům, kteří přispěli sponzorskými dary na V. ročník branného 
závodu, který se konal v sobotu 13. října 2007: 
R. Kuběna, S. Pavelka, L. Michálek, R. Gajdušek, J. Lichnovský, V. Jašek, J. Odstrčil, 
J. Klowersa, Pelmont, L. Janda, Zeman Art, Květinky U Červené Karkulky, Derutex, 
AGPK, Bowling Závišice, Pivnice U Gošaka, B+B Hrubí, Pekárna Milany.  

Určitě jste si již několikrát všimli nepořádku na sběrných místech tříděného odpadu 
v naší obci, který následně uklízejí zaměstnanci obce. 
Proto znovu důrazně žádám občany, aby odkládali odpad pouze do kontejnerů! 
Zároveň upozorňuji, že za odkládání odpadů mimo kontejnery může být uložena pokuta. 
 
                                                                                                              Zdeněk Vajda 

Dne 4. října se starosta obce p. Zdeněk Vajda a knihovnice p. Ivana  Čípová  zúčastnili 
slavnostního aktu předání ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku 2007“, který se 
konal v Národní knihovně ČR v Zrcadlové kapli pražského Klementina. 
Za Moravskoslezský kraj byla Místní knihovna v Závišicích (vítěz krajského kola) 
nominována na udělení této ceny v kategorii „základní knihovna“, kde získala ocenění 
„Čestné uznání za systematickou péči o mladou generaci, získávání dalších čtenářů“.   
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Výměna občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 

Upozorňujeme občany, kteří vlastní občanský průkaz bez strojově čitelných údajů,  
na lhůty, v nichž jsou občané povinni provést jejich výměnu: 

 
 
 
 
 
 
 

Výměně podléhají i OP vydané do 31.12.1998, na kterých je uvedeno, že jejich platnost 
končí až v průběhu roku 2008. V tomto případě rozhoduje datum vydání, ne datum 
platnosti. 
Rovněž je nutno vyměnit OP, které byly vydány s dobou platnosti bez omezení. Tato 
výměna se netýká občanů, narozených před 1. lednem 1936, kteří vlastní  občanský 
průkaz s dobou platnosti bez omezení  a pokud platí údaje v něm uvedené. 
O vydání nového OP žádejte na Městském úřadě Kopřivnice, odbor správní, 4. podlaží.  
Správní poplatek se nevybírá. K výměně je třeba předložit 1 průkazovou fotografii 
a občanský průkaz, jemuž končí platnost.  
Nesplnění povinnosti provést v zákonné lhůtě výměnu občanského průkazu  je přestup-
kem, za který lze uložit pokutu do výše 10.000,-Kč. Bez platného OP si např. nemůžete 
na poště vyzvednout doporučený dopis, nemůžete převzít důchod apod. 
Od druhé poloviny r. 2000 jsou vydávány občanské průkazy se strojově čitelnými údaji. 
Tyto občanské průkazy nepodléhají výměně (platí po dobu v nich uvedenou). 

Občanské průkazy Lhůta k výměně Lhůta k podání žádosti 
bez strojově čitelných občanského průkazu o vydání občanského 
údajů, vydané   průkazu 
do 31. prosince 1998 do 31. prosince 2007 do 30. listopadu 2007 
do 31. prosince 2003 do 31. prosince 2008 do 30. listopadu 2008 

Výměna řidičských průkazů 

Výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1.7.1964 do 31.12. 1993. 
 
 
O vydání nového ŘP žádejte na Městském úřadě Kopřivnice, odbor dopravy, 4. podlaží. 
Správní poplatek se do konce roku 2007 nevybírá.  K výměně je třeba předložit platný 
občanský průkaz nebo pas, 1 průkaz. fotografii a řidičský průkaz, jemuž končí platnost. 

Provozní doba Městského úřadu Kopřivnice 
Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 úřední den 
Úterý 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00   
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00 úřední den 
Čtvrtek 8.00 - 11.30 12.30 - 14.00   
Pátek neúřední den informace a podatelna 8.00 - 12.00 

Platnost těchto řidičských průkazů končí 31. 12. 2007. 

11 

Zpravodaj / listopad 2007 

 

JM AUTOSERVIS 
Závišice 141 

 
rozšiřuje své služby o 

 
 

 PNEUSERVIS 
 

Využijte této služby a předejděte tak dlouhému čekání 
po telefonické objednávce, tel.: 603 507 579 

 
- zajišťujeme veškerý sortiment pneumatik, plechových i Al-disků 

 
 
           Dále provádíme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RYCHLOST - KVALITA - NÍZKÉ CENY 
 

♦ opravy tuzemských a zahraničních vozidel 
♦ veškeré automechanické práce 
♦ karosářské práce 
♦ konzervace podvozků a dutin 
♦ motorové oleje MOBIL a ostatní 
♦ výfukové systémy 
♦ zasklívání všech typů autoskel 
♦ příprava na STK včetně provedení 
♦ zajištění veškerých dílů 
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doba provozu 
 
 
 
 
 

cena bowlingu - 1 dráha/1 hodina 
 
 
 

Objednávky na místě nebo na tel. 736 245 795 od 8.00 do 20.00 hod. 

pondělí - čtvrtek     15.00 - 22.00 
pátek                       15.00 - 24.00     večeře dle nabídky 
sobota                     11.00 - 24.00     obědy, večeře dle nabídky                
neděle                     11.00 - 22.00     obědy, večeře dle nabídky 

10.00 - 18.00    180 Kč 
18.00 - 24.00    200 Kč 

B O W L I N G   v Závišicích 

Placená inzerce 
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Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v listopadu 
slaví svá jubilea: 

 Jena Havrlantová 
    Ludmila Kuběnová 

          Jan Galia 
    

Jubilanti 

K uctění Památky zesnulých bude v pátek 2. 11. 2007 od 15.30 hodin 
hrát na místním hřbitově dechová hudba Závišanka. 

Památka zesnulých 

Koncert 

Komise kultury při ObÚ Vás zve na vystoupení 
 tamburašského souboru BRAČ Richarda Gelnara  ze Studénky,  

které se bude konat v neděli 18. 11.  2007 od 16.00 hodin 
v sále Pohostinství U Kremlů 

Vstupné dobrovolné.  

Připravujeme 

Na obecním úřadě je možno zakoupit: mapa-Závišice(30,-),  pohlednice-Závišice(6,-), 
turistická známka-Závišice(30,-). 

Místní organizace KDU-ČSL připravuje 
 na neděli 2. prosince 2007 od 15.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů  
představení divadelního souboru ze Štramberka, který sehraje pohádku. 

Po představení bude Mikulášská nadílka. 
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Školní okénko 

Začátkem měsíce října jely všechny děti ZŠ do NJ do Beskydského divadla na loutkové 
představení Hurvínkův popletený víkend. Děti viděly pěkné představení v podání praž-
ských loutkoherců spolu s Helenou Štáchovou. 
 
V sobotu 13. října jsme se všichni s dětmi ZŠ a MŠ zúčastnili branného závodu 
u Myslivecké chaty. 
 
V polovině měsíce přijelo do naší školky loutkové divadlo s představením Pták Ohni-
vák, které kromě dětí MŠ viděli i žáci prvního a druhého ročníku ZŠ. 
 
23. října jeli žáci ZŠ do Kopřivnice na filmové představení Sněhurka. 
 
25. a 26. října si děti užily podzimních prázdnin. 
 
Protože pokračujeme nadále v soutěži sběru papíru, byla koncem měsíce první část již 
odvezena. 
Soutěž stále pokračuje. 

 3.11.  ČD Kopřivnice - 6.08 hodin 
           ČD Frenštát p/R., BUS Ráztoka, lanovka Pustevny, Martiňák, Horní Bečva,  
           BUS Rožnov p/R.,  délka trasy 15 km 
 7.11.  ČD Kopřivnice - 7.12 hodin 
           ČD Jistebník, Josefovice, Olbramice, Vrchpolí, ČD Jistebník, délka trasy 16 km 
10.11. autobus. nádraží Kopřivnice - 7.35 hodin 
           BUS Příbor, Hájov, Kateřinice, Trnávka, ČD Skotnice, délka trasy 10 km 
14.11. ČD Kopřivnice - 7.20 hodin 
           ČD Jakubčovice, Dobešov, Veselský kopec, ČD Odry, délka trasy 13 km 
17.11. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin 
           ČD Lipník n/B., BUS Týn n/B., Helfštýn, ČD Teplice n/B., délka trasy 15 km 
21.11. BUS-kolonie Kopřivnice - 7.50 hodin 
           BUS Nový Jičín, Svinec, Straník, ČD Hostašovice, délka trasy 12 km 
24.11. autobus. nádraží Kopřivnice - 7.35 hodin 
           BUS Příbor, Hájov, kaple Hůrky, Větřkovice, Kopřivnice, délka trasy 10 km 
28.11. ČD Kopřivnice - 7.12 hodin 
           ČD Bílovec, Bítov, Těškovice, Tísek, ČD Bílovec, délka trasy 16 km 
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12 

Rekreační turistika Kopřivnice - akce na listopad 2007  
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Judisté bojovali na domácích i zahraničních turnajích 

V říjnu se závišičtí judisté zúčastnili nejvyšších domácích soutěží, ale i bojovali 
na evropské scéně. 
GRAND PRIX dorostenců Plzeň                            Adam Kahánek 2.místo 
Extraliga mužů družstev Ostrava           Josef Babiář    2.místo 
Mistrovství ČR družstev dorostenky  Olomouc      Nikola Fousková 4.místo 
Mistrovství ČR družstev ženy Olomouc          Nikola Fousková 3.místo 
Přebor ČR jednotlivců starší žáci Mohelnice          Ondřej Číp  7.místo 
Přebor ČR jednotlivců starší žáci Mohelnice          Jan Kuběna  9.místo 
 
Na mezinárodním závodě v Karviné naši benjamínci Vojtěch Bár, Ondřej Matula 
a Václav Jašek do bojů o medaile nezasáhli a zůstali před branami semifinálových 
bojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Kahánek pak absolvoval s družstvem České reprezentace významný evropský 
turnaj v ukrajinském Užgorodě. Podal perfektní výkon a i přes vážné zranění ruky 
dokázal domů přivézt cennou bronzovou medaili. 

Provoz sauny  

Čtvrtek 17.00 hod. - 20.00 hod. ženy 
 Pátek     17.00 hod. - 20.00 hod.   muži 
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Hasiči úspěšně ukončili soutěžní sezónu 

Prodejna Jednota Závišice 

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 ——— 

Dva krásné poháry přivezli naši hasiči ze soutěží v požárním sportu v září a říjnu 
a úspěšně tak ukončili letošní sezónu. 
 
Mladší žáci obsadili na okresní soutěži ve Fulneku 13. místo z 15 družstev. 
Na soutěži v Bartošovicích vybojovali 2. místo ze 4 družstev. 
 
Muži obsadili 3. místo ze 6 družstev na soutěži v Bartošovicích. 
 
Starší žáci vybojovali krásný pohár za 1. místo na soutěži v Lubojatech v konkurenci 
8 družstev. 
Na noční soutěži v Oprechticích u Paskova obsadili po vlastní chybě 9. místo 
z 12 družstev. 
Na velmi prestižní noční soutěži v Bochoři u Přerova obsadili po chybě na pravém 
proudu 10. místo v konkurenci 41 družstev z 9 okresů celé Moravy (čas levého prou-
du byl lepší než čas vítězů z Pravčic). 
Na okresní soutěži ve Fulneku vybojovali po vynikajících výkonech 1. místo 
ze 16 družstev. 
Na soutěži v Bartošovicích obsadili 1. místo a opět dovezli krásný putovní pohár 
okrsku Sedlnice. 
 
Za celou letošní sezónu přivezli naši hasiči celkem 25 krásných pohárů.  
Děkujeme všem našim hasičům (závodníkům i trenérům) za vynikající reprezentaci 
našeho Sboru dobrovolných hasičů i celé obce, kteří se zasloužili o to, že letošní 
sezóna soutěží v požárním sportu byla nejúspěšnější v historii hasičů v Závišicích. 
 
                                                                                                   Ing. Josef Kuběna 
                                                                                               starosta SDH Závišice 

Místní prodejna Jednota má po dobu nemoci vedoucí prodejny následující upravenou 
prodejní dobu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kolektiv prodejny děkuje za pochopení. 
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Odpady 

Jak jistě víte, problematika odpadového hospodářství, chcete-li nakládání s odpady,  
se dotýká stále časněji každého z nás. Každý občan se k danému problému staví po 
svém. Někdo třídí a někdo ne. Někdo spaluje odpad v domácím krbu, či peci a někdo to 
nedělá. Bohužel následky jsou mnohdy nedozírné, co je však ještě horší, dotýkají se nás 
všech, ať už s odpady nakládáme správně nebo ne. Každý rok platíme nemalé částky za 
svoz a následnou manipulaci s odpadem a nutno říct, že tyto finance i nadále porostou a 
hádejte, kdo se bude tvářit kysele……??  . Proto mi dovolte, abych Vás na tomto místě 
seznámil s problematikou odpadů trošku blíže. Snad se potom zamyslíme a raději si 
dáme tu práci a budeme s odpady nakládat rozumněji. 

Historický vývoj 
V době pravěké nebyl vliv člověka na své okolí tak patrný jako je dnes. Příroda byla 

ještě mocná a trpělivě vstřebávala všechnu lidskou troufalost. Přesto vývoj a rozvoj šel 
nemilosrdně dál až dospěl do doby, kdy byli lidé donuceni začít po sobě „uklízet“. První 
skládky by se daly popsat spíše jako odpadní jámy, kde bylo házeno vše, co již nesplňo-
valo svůj prvotní úděl. V dnešní době archeologové považují taková místa jako neoceni-
telný zdroj informací o dávných dobách.  

Z historických pramenů se dočteme, že již v dobách starého Řecka a Říma existovaly 
nařízení, kdy občané „polis“ (měst) byli povinni vyprodukovaný odpad shromažďovat a 
ve dnech, které stanovil příslušný vládce města, tento odpad vyvést z města. 

Ovšem poté nastala doba temna – středověk. Lidé jako by si neuvědomovali svoje 
činy, ve městech odpady z domácností sypali na cesty a ulice pod svými okny. Špína, ve 
které žili, si brzy začala vybírat svou daň. V odpadcích se nekontrolovaně množili hlo-
davci, nejlepší toť přenašeči epidemií. Jedná morová rána stíhala druhou a decimovala 
nebohé obyvatelstvo. 

Zlepšení přinesla až doba novověku. Konkrétně v Anglii 18. století zavedli řízený!! 
svoz odpadu z čištění komunikací ( metaři apod. ) a také zavedli přesypné nádoby na 
domovní odpad, jakési první popelnice. V českých zemích se tento systém začal užívat 
během 19. století. S nástupem automobilu se vše urychlilo. Známé jsou tzv. KUKA vo-
zy ( objem 110 l, 240 l ), v dnešní době se používají tzv. BOBR vozy (objem až 1100 l ).  

Se zvyšujícím se množstvím odpadů bylo třeba hledat i jiné způsoby jak s nimi naklá-
dat, proto v 70. létech 19. století vznikají v Anglii první spalovny ( u nás první spalovna 
r. 1923 ).  

V současné době, kdy nám naše technologie umožňují odpad využívat lépe než jej 
pouze odvézt na skládku, by bylo trestuhodné toho nevyužít. Ale o tomto tématu zase 
jindy. 

 
 Zdroj: www.enviweb.cz 
            Herčík: Ochrana životního prostředí 
            www.env.cz 
 
                                                                                               Ing. Vítězslav Jalůvka 
                                                                                           komise životního prostředí                
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Plynárenský sloupek 

Bezpečnost při distribuci zemního plynu 
 
 
Distribuce zemního plynu zahrnuje soubor činností, které distributor zemního plynu  
provádí v souladu s platnou legislativou pro zajištění bezpečné dodávky zemního 
plynu konečným zákazníkům.  
 
V prvé řadě jsou to preventivní činnosti zajišťované ve stanovených lhůtách, jejichž 
rozsah je  přesně definován zejména v technických normách a technických pravi-
dlech. Především  se jedná o pravidelné inspekční činnosti, ke kterým patří kontrola 
trasy plynovodů a přípojek, kontrola ochranných pásem, kontrola těsnosti, kontrola 
umístění vizuálních značek, orientačních sloupků a identifikačních tabulek či provoz-
ní revize. 
 
Mezi významné preventivní činnosti zajišťované z hlediska bezpečnosti patří také 
tzv. odorizace zemního plynu. Odorizací nazýváme přidávání chemické látky 
(odorantu) do zemního plynu v předepsaném množství a rozsahu. Odorant je nejedo-
vatá organická sloučenina, která již v malém množství dodává zemnímu plynu cha-
rakteristický, nezaměnitelný zápach, a tím ho „odhaluje“ a identifikuje v okolní at-
mosféře (ve vzduchu). Tento zápach má za cíl vyvolat obrannou reakci a donutit tak 
osoby opustit „zamořený“ prostor.  
Drtivá většina úniků, které se v rámci výjezdů pohotovostní a poruchové služby Se-
veromoravské plynárenské, a.s., (telefonní číslo 1239) řeší, se týkají hlášených úniků 
s koncentrací výrazně pod spodní mezí výbušnosti. 
 
Z „plynárenského“ hlediska je ale každý únik považován za potenciální nebez-
pečí, protože v sobě zpravidla skrývá technický problém a tedy odchylku od 
bezpečného provozu zařízení všech plynárenských kategorií. Občané by proto 
neměli váhat s nahlášením někdy i jen podezření na možný únik zemního plynu 
na poruchovou linku Severomoravské plynárenské, a.s. tel. č. 1239 a přenechat 
jeho řešení specialistům z distribuční společnosti.  
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Bezpečné užití zemního plynu 
Servis a revize odběrných plynových zařízení 

              Stejně jako Váš dodavatel zemního plynu Severomoravská plynárenská, a.s., 
plní povinnosti k zajištění bezpečnosti při distribuci zemního plynu, měl by mít i 
každý jednotlivý odběratel zájem o provozování svého odběrného plynového zařízení 
s maximální mírou bezpečnosti a za podmínek, které mu zajistí minimální náklady na 
provoz. 
Doporučujeme Vám:  

Vaše odběrné plynové zařízení (rozvody plynu a plynospotřebiče)  si 
nechejte prohlédnou odbornou firmou. Ta Vám doporučí případné opravy, pro-
vede vyčištění a seřízení Vašeho spotřebiče, příp. poradí a navrhne doplnění o 
prvky, které zvýší bezpečnost provozování Vašeho odběrného plynového zaříze-
ní. Kontrolu si naplánujte mimo topnou sezónu. Nejen u zemního plynu platí, že 
prevence je vždy mnohem levnější a přináší méně starostí, než odstraňování ná-
sledků poruchy. 
Revize plynových zařízení 

Součástí bezpečného užívání zemního plynu jsou pravidelné revize plyno-
vých zařízení. Povinnost provádění pravidelných revizí vyplývá z vyhlášky Českého 
úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., ve znění vyhláš-
ky č. 554/1990 Sb. a vyhlášky č. 85/1978 Sb.  

Revizí se rozumí celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se pro-
hlídkou, zkouškou, příp. měřením kontroluje provozní bezpečnost a spolehlivost ce-
lého zařízení, nebo jeho částí. (Při revizi domovní plynové kotelny s obsluhou se 
kontroluje i dokumentace a odborná způsobilost obsluhy). Revizi smí provádět pouze 
revizní technik s příslušným rozsahem osvědčení odborné způsobilosti. 

Výjimku z tohoto nařízení mají pouze ta plynová zařízení, která jsou 
v osobním užívání uživatelů bytů a místnosti nesloužící k bydlení – zde není po-
vinnost provádění revizí dána zákonem. Ale i tak je uživatel bytu za bezpečný pro-
voz, kontrolu a údržbu plynového zařízení ve svém bytě plně odpovědný. V případě, 
že dojde ke změně uživatele bytu, měl by před předáním bytu novému uživateli zajis-
tit majitel bytu provedení revize plynového zařízení. 

Majitel objektu odpovídá za pravidelné provádění revizí celého domovního 
plynovodu (s výjimkou bytových instalací a plynospotřebičů). Revizi je nutno každé 
tři roky opakovat. Revizní technik vystaví „Zprávu o revizi“, ve které musí být uve-
deny všechny zjištěné závady s termínem k jejich odstranění. Závěrem revizní zprávy 
musí být jednoznačně konstatováno, zda je zařízení schopno bezpečného provozu, či 
ne. V  případě že ne, nesmí být zařízení provozováno, pokud nejsou všechny závady 
odstraněny a není provedena nová revize s kladným výsledkem. 

I když není povinnost  provádění revizí u majitelů bytů a rodinných domků 
(pokud slouží k  jejich bydlení a bydlení jejich rodinných příslušníků), jak je výše 
uvedeno, stanovena zákonem, přesto doporučujeme i zde provádět pravidelné kontro-
ly a posouzení stavu plynových zařízení odborně vzdělanými pracovníky. 


