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Zpravodaj/březen 2014 

Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 3/2014 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 3. 3. 2014, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
24. 3. 2014*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

SOUKROMÉ KAMENICTVÍ BĚLOTÍN 
 

Broušení starých pomníků a žuly  
Zhotovení nových pomníků  

Veškeré betonáže a opravy kolem pomníku  
Pomníkové doplňky - Lampy - Vázy - Vitríny 

 

Vše dle přání zákazníka !!! 
 

Broušení pomníku se 40% slevou,  
                        na žulový materiál sleva 20%  

 

Zdenek Tvardek, tel. 733 252 120, IČO: 71880020 
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1170, 757 01 

obsadila druhé místo, bronzová medaile vyšla na Quisovou a závišická debutantka 
Anna Lošáková musela premiérové stupně vítězů odložit. Od vysněné medaile ji dělilo 
pouhých 200 gramů.  
     Poslední ze závišického čtyřlístku se v krajské metropoli představil Filip Hanzelka. 
V kategorii mladších žáků ve váze do 38 kg byla obrovská konkurence. Vždyť se tady 
jenom v této váze o medaile ucházelo hned 49 borců! Úvodní kolo nekonečného pa-
vouka začal závišický mladší žák výhrou. Ondřeje Hráčka dostal na lopatky technikou 
uči mata. Pak svedl náročný vyrovnaný duel s Marcelem Mravecem z SKKP Brno. 
Nerozhodný stav trval až do konce utkání. Nakonec na praporky přiřkli rozhodčí výhru 
za větší aktivitu Hanzelkovi. V osmifinále mu ale vystavil stopku zlínský Pavel Krahu-
lík, a protože ten následující zápas ve čtvrtfinále prohrál, znamenalo to konec nadějím 
i pro závišického Hanzelku. 
     Vstup do seriálu závodů Českého poháru se závišickým judistům vydařil. Čtyři 
zástupci vybojovali dvě třetí a jedno čtvrté místo a úspěšný vstup do letošní sezóny 
potvrdili i na dalších turnajích. Z České Třebové si odvezl Radek Rýpar zlatou a Filip 
Hanzelka bronzovou medaili. V Olomouci v mezinárodním turnaji Pohár nadějí vybo-
joval David Hyvnar třetí místo a Adam Kahánek skončil těsně pod stupni vítězů, když 
ve finálovém bloku prohrál zápas o bronz. V Ostravě navíc David Hyvnar pomohl 
vybojovat svými vítěznými zápasy první místo v úvodním turnaji mistrovství České 
republiky družstev dorostenců.  
                                                                                                                   Libor Kahánek 
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Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

Poděkování 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / B Ř E Z E N  2 0 1 4 / C E N A  

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
ZÁVIŠICE 

660 LET  
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY  

O OBCI 

1354 - 2014 

V pátek 4. dubna 2014 se bude konat 
sběr nadměrného a nebezpečného odpadu. 

Děkuji všem pořadatelům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci 
XXIV. OBECNÍHO BÁLU, 

účinkujícím za jejich vystoupení a všem sponzorům za podporu této akce. 
                                                                                                              Zdeněk Vajda 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
v pondělí 10. 3. 2014 od 17.00 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 
Hlavní bod programu:  rozpočet obce Závišice na rok 2014. 

Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ), 
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách. 

Připravujeme 

Začátek letního času 

V neděli 30. března 2014 začíná letní čas: 
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny. 
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Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad na rok 2014 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2013 ze 16. 12. 2013 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 490,-Kč/poplatník/rok. 
Poplatek je splatný: 
1) ve dvou stejných splátkách: 245,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2014 a 
                                                  245,-Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2014, 
2) jednorázově na celý rok:      490,-Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2014. 
 

     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) 

Poplatek ze psů na rok 2014 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanove-
na sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího 
psa téhož držitele. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes 
dovršil stáří tří měsíců nebo ve kterém započalo držení psa staršího. 
 

     Platbu proveďte nejpozději do 31. 3. 2014 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 psů (např. 12400001) 
 

     Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost vznikla. 

Občané, kteří v loňském roce neobdrželi tašky na tříděný odpad, 
mají možnost si je vyzvednout na obecním úřadě.    

     Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa 
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započa-
tý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice 
do 15 dnů od zániku a může požádat o vrácení přeplatku. 

     Poplatník,  který se v průběhu kalendářního roku odstěhuje ze Závišic (změní adresu 
trvalého pobytu), může požádat ObÚ Závišice o vrácení přeplatku. Při úmrtí poplatníka 
může podat žádost o vrácení přeplatku dědic po provedeném dědickém řízení. 
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Zprávy od judistů 

Hyvnar a Rýpar mají bronz z Českého poháru 
     Ostrava hostila po dva dny v sobotu a v neděli 15. a 16. února mladé judisty na mezi-
národním turnaji Českého poháru žáků a dorostenců. Českou špičku zde doplnili zahra-
niční účastníci z Polska, Slovenska, Ukrajiny a Běloruska. Přeplněná sportovní hala      
na Sareze sledovala kvalitní sportovní zápasy, na kterých se výbornými výkony podíleli 
i závišičtí judisté. 
     Příslušnost k našim nejlepším starším žákům potvrdil ve váze do 42 kg Radek Rýpar. 
V úvodním zápase narazil na neznámého Poláka Artura Kostenka. Po vzájemném 
oťukávání zkusil Rýpar boční chvat harai goši, a ten hned vyšel na ippon. Další 
v pavouku byl domácí Ondřej Labský. Tento nesmírně hbitý a houževnatý judista úspěš-
ně kladl po celý zápas účinný odpor. Zlomit se jej podařilo až na konci utkání, kde      
po dobře provedené uči matě následovalo držení, ze kterého se už ostravský žák nedo-
stal. Ve čtvrtfinále se utkal s dobře známým litoměřickým Janem Svobodou. Bilance 

vzájemných zápasů je u tohoto soupeře vyrovnaná. Při po-
sledním měření sil v České Třebové zvítězil Radek Rýpar, 
tentokrát se ale radoval Svoboda. V opravách už pak nepus-
til závišický judista otěže ze svých rukou a po vítězství     
nad Řádou, Vlčkem a Skurkou se mohl radovat z bronzové 
medaile. 
     Na medaili stejného lesku dosáhl mezi dorostenci ve váze 
nad 90 kg i David Hyvnar. V prvním utkání svedl bitvu 
s výborně silově vybaveným Dominikem Majowskim 
z Polska. Závišický judista úspěšně bránil soupeřovy poku-

sy o útok až do poloviny zápasu. Tady Polák použil zakázanou techniku, byl diskvalifi-
kován a body za vítězství si připsal Hyvnar. Ve druhém zápase s pozdějším vítězem 
Danielem Uhrem z Judoclubu Plzeň vedl závišický judista od poloviny zápasu na waza-
ri, měl navrch, ale těsně před koncem Uher kontroval a strhl vítězství na svou stranu. 
V posledním rozhodujícím utkání o bronz se pak střetl s Vojtěchem Staňkem z Auto 
Škoda Mladá Boleslav. Tady už Hyvnar zaváhání nepřipustil, Staňka porazil před časo-
vým limitem na ippon a po zásluze bral z Ostravy bronzovou medaili. 
     O velké překvapení se postarala ve svém prvním závodě na republikové úrovni te-
prve desetiletá Anna Lošáková. Mezi mladšími žačkami ve váze do 52 kg se prala jako 
ostřílená bojovnice. Hned na úvod si poradila s Natálií Štvrteckou z Břeclavi. Po o goši 
následoval přechod na zem a vítězství na držení. Druhý zápas opavskou Klárou Quiso-
vou se zprvu nevyvíjel pro závišickou judistku dobře. Prohrávala na juko a teprve až 
dvě sekundy před koncem se podařilo zlomit její odpor. Chvatem o soto gari dostala 
soupeřku na zem a po výborně nasazeném držení urvala pro sebe vítězství na ippon. 
Následný zápas s Radkou Voříškovou z Pardubic vyzněl líp pro Voříškovou a i v utkání 
s Polkou Anetou Zubalou měla navrch Polka. V tabulce pak vznikla patová situace       
na druhém až čtvrtém místě. Judistky Lošáková, Zubala a Quiová měly shodně po dvou 
výhrách a ve vzájemných zápasech mezi sebou každá po jednom vítězství.  Konečné 
pořadí nakonec určila váha závodnic ze začátku turnaje. Nejlehčí Polka Zubala tak                                      

David Hyvnar a Radek Rýpar 
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Pozvánky 

TJ  Závišice o. s.  
zve své členy na 

 

VÝROČNÍ  VALNOU  HROMADU 
 

dne  7. 3. 2014  v 18.00 hodin             Restaurace Bowling                                       
po skončení valné hromady cca od 20:00 hodin 

 
BESEDA  s TOMÁŠEM  TOMEČKEM 

vítězem  
Africa Eco Race  2014 

s vozem  T 815                                      
 
V programu bude zahrnuta mimo povídání  videoprojekce. Připravte si dotazy, 
nejlépe související se závodem, které Vám hrdina závodu jistě rád odpoví.     

TJ Závišice o.s. 
pořádá 

Z á v i š i c k é   b r u s l e n í 
 

na Zimním stadionu v Kopřivnici 
 

v sobotu 8. 3. 2014 od 15:00 do 16:00 hod. 
 

Doprava vlastní                        Cena 30 Kč/osobu       

KURZ PSÍ ŠKOLKY V ZÁVIŠICÍCH 
2. 3. 2014 od 9 hodin 

 
Bližší informace najdete na 

 http://pejskarizavisice.weebly.com 
 

p.  Jadrníček 606 352 949 
pí. Marková 721 752 231 
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Obec Závišice  
vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky 

Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace 
 

Starosta obce Závišice vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Závišice, příspěvková organizace 

 
Požadavky: 
• odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost a praxe podle zákona  
  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
  ve zně  ní pozdějších předpisů, 
• plná způsobilost k právním úkonům, 
• znalost problematiky řízení a obecně závazných předpisů zejména v oblasti školství, 
• občanská a morální bezúhonnost. 
 

Písemně zašlete: 
• přihlášku (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail), 
• životopis (s uvedením odborných znalostí a dovedností), 
• čestné prohlášení o průběhu jednotlivých zaměstnání, 
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní 
  zkoušce), 
• čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům (v souladu s § 3 odst. 1 
  písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů), 
• úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělá- 
  vání pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení 
  do 2 let ode dne, kdy začne vykonávat činnost ředitele/ředitelky školy, 
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání, 
• koncepci rozvoje školy (maximálně 5 stran strojopisu formátu A4), 
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání činnosti ředitelky/ředitele školy. 
 

Předpokládaný termín nástupu do funkce 1. 8. 2014. 
 

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními doklady 
(přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně pode-
pište). 
 

Termín podání přihlášek do: 31. 3. 2014 do 14 hodin 
 
Přihlášky doručte osobně na OÚ Závišice nebo zasílejte doporučeně na adresu:  
Obec Závišice 
Závišice 115 
742 21  Kopřivnice 
 
Obálku označte heslem: NEOTVÍRAT – konkurzní řízení ZŠ Závišice 
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Mateřská škola 

Školní okénko 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Bohuslav Pustějovský 
Ivan Babinec 
 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Marie Honešová 
Josef Pustějovský 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční  
ve středu 12. 3. 2014 v 16.00 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
4. 3. 
8. 4. 

17. 3. - 21. 3.  
ordinace ve Štramberku - dovolená  

- zastupuje MUDr. Ostrá ve své ordinaci v Ženklavě 

Klub důchodců pořádá pro všechny občany 
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ,  
které se bude konat 

ve středu 26. 3. 2014 v 16.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 
Poplatek 20 Kč 

Ve středu 29. ledna přijel za dětmi cirkus Paulini z Uherského Brodu. 
V prostorách velké tělocvičny děti obdivovaly žonglérské umění majitele cirkusu, pana 
Palduse. Dětem se rovněž velmi líbilo jeho vystoupení s pejsky. Velkým zážitkem        
pro děti bylo setkání s opičkou Žofinkou, kterou si mohly pohladit. Vystoupení cirkusu 
Paulini se dětem moc líbilo. 

Ve čtvrtek 30. ledna si děti užily spoustu zábavy a legrace s panem Tovaryšem, 
který si pro ně připravil kouzelnické vystoupení. Velkou radost měly děti také z odměny, 
kterou dostaly od pana kouzelníka v závěru jeho pestrého vystoupení. 

Ve čtvrtek 6. února se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy, v rámci kterého děti před-
vedly svoje vědomosti, dovednosti a schopnosti nezbytné pro úspěšný vstup do prvního 
ročníku základní školy.                                       Mgr. Eva Bačová 
(Z důvodu nemoci se velice omlouvám čtenářům Závišického zpravodaje za zprávy, které 
za měsíc únor ve zpravodaji chybějí. Děkuji za pochopení.)  
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     Adolf Turek se domnívá, že různost tvaru jména naznačuje překolonizování staré 
slovanské vsi Závišic nebo její sloučení se Zayfriedsdorfem. Možná, že ji tak nazývali 
jen okolní Němci podle lokátora či majitele Siegfrieda. Ves sama naprosto postrádá ně-
meckých pomístních názvů a také jména obyvatelstva se od nejstarších dob objevují        
v české formě. Jestliže tu nějací Němci ve 13. či 14. století vůbec sídlili, podlehli záhy 
asimilaci v českém prostředí. 
     Postupně probíhala kolonizace regionu německým obyvatelstvem, které však v této 
slovanské vsi nepřevládlo jako v některých okolních obcích. Předpokládá se, že ves 
vznikla ve druhé polovině 13. století. Od samého počátku byla tato ves ryze česká a na-
zývala se Závišice podle lokátora nebo zakladatele či majitele Záviše (Zawischendorf     
v německých dokumentech). Pravděpodobné je, že vedle této vsi založil na levém břehu 
Sedlničky tvrz se statkem německý držitel, rytíř či zeman Siegfried nebo jeho stejno-
jmenný syn. 
     Tvrz stávala na mírně vyvýšené ostrožně, dnes narušené zástavbou rodinných domků. 
I dnes je však na čp. 68 zachována část budovy z kamenného zdiva přes 1m silného          

a jedna místnost je zde doposud zvaná 
„arešt“. Na parcelách čp. 128, 69, 70, 
117, 71 a 112 se nacházel původní pan-
ský dvůr. Toto nám dokazuje i místní 
název „Dvořisko“. Existenci role do-
kládá i název bývalé role pod tvrzí, 
podnes nazývané „Tvrdisko“. 
     Neznáme dosud časové zařazení ani 
zániku ani počátku tvrze. O značném 
stáří tvrze svědčí údaj objevený v pozůstalosti p. Jana Havrlanta : 
„velká a pevná tvrz Závišice vznikla z naléhavé potřeby své doby 
a ke svému zbudování si vyžádala moudré a prozíravé hlavy svého 
stavitele. Místo, kde měla být postavena, bylo v té době hlubokým 
lesem a začátkem pohraničních hvozdů pralesa. Stavitel přímo    
na místě hledal a našel veškerý stavební materiál a to se mu také    

v plné míře podařilo. Byl tam výborný stavební kámen pískovec, výborný vápenec jurský, 
vedle kterého hned na místě postavil vápenici k pálení vápna, a též výborný stavební 
písek do malty...“ 
     V některých pramenech se první zmínka o závišické tvrzi datuje k r. 1357. 

10: Pravděpodobná podoba 
      tvrze 

09: Plánek tvrze 

(pokračování příště) 

V nejstarších německy a latinsky psaných dokumentech je ves doložena v různých po-
dobách. Od roku 1354 (první písemná zmínka) se vystřídaly názvy Syfridsdorf, Zayfrid-
sdorf, Zawischicze, Sigfridi villa, Sowiechicz, Zawissicz aj. V česky psaných prame-
nech se dočteme Závišice, Závěšice i Závišovice... 
     Na severovýchodě Závišice sousedily s lénem hrabat z Příbora, které přešlo             
ve 14. století v přímé držení biskupovo k panství hukvaldskému. Příbor, který byl už 
roku 1251 osadou městského charakteru, jistě nevznikl v liduprázdné krajině. Z dosud 
známých skutečností lze předpokládat, že počátky Závišic je možno klást do druhé polo-
viny 13. století. 
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI 
12 zastavení na cestě staletími 

Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec 

III 
K počátkům Závišic 

     Obec Závišice leží v údolí po obou březích říčky Sedlničky pod východním svahem 
Libhošťské hůrky (497 m), vzdálena dva kilometry na sever od Štramberka, téměř upro-
střed trojúhelníku, jehož vrcholky tvoří města Nový Jičín, Příbor a Štramberk. 
     Přesnou dobu vzniku obce už asi nezjistíme. První písemné zprávy pocházejí z polo-
viny 14. století, dá se však uvažovat, že založení vsi se dá položit do doby starší, snad 
do konce 13. století. Vždyť některé osady v okolí, dokonce v hornatějším terénu, jako 
Lichnov, Veřovice, Mořkov, Tichá, tehdy už stály nebo byly zakládány. Jiné osady 
vznikly při vnitřní slovanské kolonizaci na místech dřívějšího předhistorického osídlení 
- Rybí, Sedlnice, Libhošť - i když jsou historickými prameny doloženy až od druhé po-
loviny 14. století. 
     Ke vzniku vesnice i jejímu jménu se pojí několik pověstí. Jedna z nich praví, že roz-
vodněná Sedlnička prý odnesla celou dědinu Tamovice na nové místo, tam se stavení 

zavěsila na břehu a lidé novou osadu nazvali 
Závěšicemi. Na místě staré vsi zůstal jen kostel 
sv. Kateřiny. Druhá verze této pověsti dává zá-
nik Tamovic do souvislosti s vpádem Tatarů      
v r. 1241 - pobořením hrází rybníků u Ženklavy 
vody prý zaplavily tatarský tábor a ves Tamovi-
ce, kterou „zavěsily“ níže po proudu. 
     K odplavení Tamovic a jejich „zavěšení“ 
muselo dojít před polovinou 14. století, neboť     
v té době už jsou Závišice doloženy na nynějším 
místě (1354). Z historických pramenů však víme, 

že Tamovice stály na svém místě také, byly zrušeny až ke konci 16. století - ještě okolo 
roku 1570 tu byli čtyři osedlí poddaní a nedaleko kostela mlýn náležející ke Štramberku. 
     Pověst o vzniku jména Závišice od „zavěsiti“ neobstojí ani po stránce jazykové. 
Název je odvozen od osobního jména Záviš. Někteří historikové předpokládají, že za-
kladatelem vsi a dárcem názvu mohl být Záviš z Vikštejna, jehož rod držel šostýnské 
zboží v letech 1369 - 1422. Není však dokázáno, že Záviš nebo jiní členové rodu vlast-
nili ves i v první polovině 14. století. V letech 1354 - 1369 náležely Závišice jiným ma-
jitelům. Zakladatelem vsi nebo dárcem jména byl zřejmě jiný Záviš. 
     Nemuselo se jednat o majitele, ves mohla být nazvána podle lokátora, kterému připa-
dl úkol sehnat osadníky a rozdělit mezi ně půdu přidělenou vrchností do dědičného 
nájmu. Za svou námahu i za finanční riziko při vysazování vsi obdržel dědičné fojtství 
osvobozené od robot a nadané dalšími výsadami. 
     Můžeme i předpokládat, že vedle staré vsi Závišic vznikla nová ves Sigfridi villa či 
Sayfridsdorf a obě splynuly, nebo že stará osada byla kolonisty zvětšena. Češi užívali 
pro spojenou ves původní české jméno, Němci nazývali obec podle části nově vysazené. 

08: Plánek Tamovic a okolí 
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Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo, 
přineste jej na technické služby ve dnech  

   pondělí a středa     8:00 – 11:00     12:00 – 16:30 
   sobota         8:00 – 12:00  

nebo na Obecní úřad Závišice 

                                                              
 

Technické služby města Příbor se v listopadu 2013 stali sběrným místem společ-
nosti Kola pro Afriku, o.p.s.  
Tato společnost byla založena v roce 2012 v Ostravě. Funguje na principech dobrovol-
nictví, dárcovství a spolupráce. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české 
společnosti, umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, 
která darují lidé v ČR. Tam, kam směřují tyto kola, mají děti obtížný přístup              
ke vzdělání. Do školy je to mnoho kilometrů, které každodenně zdolávají pěšky, což je 
stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají doma, aby pomáhali        
s obživou a vzdělání, které ovlivňuje jejich budoucnost, jde stranou.  
 

Nashromážděna kola jsou postupně svážena do centrálního skladu, odkud se následně 
expedují do místa určení, tedy do africké Gambie. Tam jsou kola rozdělována        
podle předem daných kritérií, což je vzdálenost do školy a také prospěch žáka. Žákům 
jsou kola za drobný poplatek pouze zapůjčena, nestávají se jejich majetkem. 
 

 

 

 

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz 

     Ve čtvrtek 6.2. proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Celkem se do školy dostavilo 
12 budoucích prvňáčků, kteří museli u zápisu prokázat své vědomosti a dovednosti po-
třebné pro vstup do 1. třídy.                   
     V pátek 7.2. se konalo školní kolo recitační soutěže " Zlatá sloka". Do tohoto kola 
postoupilo vždy pět nejlepších recitátorů z každého ročníku. Ti nejlepší reprezentovali 
naší školu na recitační soutěži v Kopřivnici. A byli to tito žáci: Alice Najzarová, Michal 
Kuběna, Tobiáš Bartoň, Vojtěch Lošák, Michaela Váňová, Veronika Křenková a Ondřej 
Štěpánek. Toto okrskové kolo se konalo ve čtvrtek 27. 2. a velkou radost nám udělala 
Alice Najzarová, která ve své kategorii vyhrála a postoupila do okresního kola. Moc 
gratulujeme. 
     V neděli 16.2. se konal v pohostinství U Kremlů již tradiční Maškarní ples, na kte-
rém se všechny děti, ukryté pod maskami, dosyta vyřádily. 
     V pondělí 17. 2. jsme si zajeli do Muzea S. Freuda na interaktivní pořad" Využívání 
přírodních surovin v lidové kultuře Beskyd". V praktické části si žáci sami vyzkoušeli 
jak náročná byla práce s primitivními nástroji, které byly zhotoveny z přírodních suro-
vin. Děti tak měly možnost poznat daný materiál a jeho historické zpracování. 
V teoretické časti si pak děti prohlédly stálou expozici, která je věnovaná životě a díle 
příborského rodáka Sigmunda Freuda.                                                   Mgr. Aleš Jarolím 

Základní škola 
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, 
aby nezamořily životní prostředí 

Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu namísto ve specializované sběrné nádobě, 
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Ročně tak 
na skládkách zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti. Pokud by se toto množství 
dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer. 
 

„Úsporky“ do koše nepatří 
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech 
však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména malé kompaktní či 
lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží mnoho let 
a spotřebují o 25–90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, 
nesmí se vyhodit do koše, ale odevzdat k odborné recyklaci, kterou zajišťuje nezisková 
společnost EKOLAMP. EKOLAMP zpětně odebírá a recykluje nejen světelné zdroje, 
ale i průmyslová svítidla . 
 

Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt 
do sběrného dvora. 
 
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunální-
ho odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj 
Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž 
se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické formy, která je nebez-
pečná především pro nervovou soustavu. 
 

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami 
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra 
či takzvaných malých sběrných nádob, kterých je nyní k dispozici více než více než 
1500. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a v řadě firem. Každoročně se 
jejich počet zvyšuje o další stovky.  Více informací o rozmístění sběrných nádob         
a správné likvidaci úsporných žárovek je na www.ekolamp.cz. 
 

Obec Závišice má malou sběrnou nádobu umístěnou v tzv. E-domku, který se v obci 
nachází za budovou obecního úřadu. E-domek je otevřen v pondělí a ve středu           
13-17 hod. a je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.  
______________________________________________________________________________ 

O společnosti EKOLAMP s.r.o. 

Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tu-
zemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. 
EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích 
zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a odstranění zbyt-
kových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz 
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