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Zpravodaj/květen 2023 

Rekonstrukce silnice III/4822 Závišice - průtah 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  K V Ě T E N  2 0 2 3  

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Máme pro Vás jednu dobrou a jednu méně dobrou zprávu. 
Dobrá zpráva je, že již brzy budeme mít opravenou komunikaci přes centrum obce. 
Rekonstrukce vozovky bude provedena včetně lokální sanace okrajů vozovky                         
a recyklace za studena s finální pokládkou dvouvrstvého asfaltobetonového koberce 
jako vrchní vrstvy. 
 

Ta méně dobrá zpráva je, že celková doba výstavby činí 60 dní. Během tohoto období 
dojte k úpravám a omezení silničního provozu, a tím i k ovlivnění života v obci. 
 

V termínu od 11.5. do 30.7.2023 bude v obci úplná uzavírka silnice č. III/4822 
„Mimo dopravní obsluhu a vozidla stavby“ (kdo je dopravní obsluha a může zde 
vjíždět se dozvíte pod článkem níže). Dbejte zvýšené pozornosti – projíždíte stavbou. 
Dále, v termínu od 26.6. do 9.7.2023, bude z technologických důvodů nutné silnici 
uzavřít zcela na dobu cca 4 dnů, mimo vozidla stavby. Zhotovitel nám přislíbil, že 
udělá vše pro to, aby se uzavírkou vyhnul naší cyrilometodějské pouti. Nemějte obavy, 
kolotoče přijedou. 
 

Chodníky pro pěší nebudou omezeny. Při přechodu vozovky dbejte zvýšené opatrnosti 
– procházíte stavbou. 
 

Schéma s vyznačení dopravního značení a objízdné trasy jsou uvedeny na obrázku č.1      
a na webových stránkách obce: https://www.zavisice.cz/download/2023-zavisice-
rekonstrukce-silnice-objizdna-trasa-a-znaceni.pdf 
 

Jelikož dojde během rekonstrukce i k dočasnému uzavření parkovacích ploch                   
před obecním úřadem, samoobsluhou a Pohostinstvím U Kremlů, určili jsme 
náhradní parkovací plochy: 
- Jako záchytné parkoviště pro návštěvníky úřadu, ZŠ a MŠ, samoobsluhy, kostela,  
  případně občanům, jenž se během rekonstrukce nedostanou autem ke svému domu,  
  bude vyhrazena asfaltová plocha vedle víceúčelového sportovního hřiště. 
- Zaměstnanci školy a školky parkují podél potoka U Kremlů, nezabírejte, prosím,  
  tato parkovací místa. 
 

Plochy pro parkování jsou vyznačeny na obrázku č.2 a na webových stránkách obce: 
https://www.zavisice.cz/download/2023-zavisice-rekonstrukce-silnice-nahradni-
parkovani.jpg 
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Všem předem děkuji za toleranci a trpělivost a pevně věřím, že se nám podaří 
s těmito omezeními vypořádat. Odměnou nám bude nová, zrekonstruovaná 
silnice v naší obci Závišice! 

Bc. Pavel Kuběna, starosta 
Kdo je dopravní obsluha? 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích hovoří: „Je-li na dodatkové tabulce 

použit text s výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování 

nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla 

přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž 

řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, 

ubytování, sídlo nebo nemovitost.“ 
 

Bude se vydávat povolení na vjezd? 
Ne. Vjezd pouze pro dopravní obsluhu (viz výše) a vozidla stavby. 

Obrázek č.1 – Vyznačení objízdné trasy a dopravní značení 
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Obrázek č.2 – Plochy pro parkování 

Schůzka místního Klubu důchodců  
se uskuteční ve středu 10. května v 16.00 hod. 

v přisálí Pohostinství U Kremlů. 
Aleš Bajer, předseda KD  

Klub důchodců 

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. 

 

Blahopřání jubilantům  

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Anežka Sopuchová 
Helena Lichnovská 
Anna Kuběnová 

Pavel Lichnovský 
Jaroslava Vosolová 
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 TJ Závišice pořádá 
 

FOTBAL V CHŮZI PRO VŠECHNY 50+ (muži i ženy) 
 

v sobotu 6. května v 15.00 hod. 
ve sportovním areálu 

 
Fotbal v chůzi (tedy bez běhání) nabízí pohyb a zábavu všem, kteří by už vzhledem 
k věku či zdravotním a pohybovým problémům nemohli provozovat klasický fotbal. 
 

Přijďte si zasportovat a vyzkoušet nový sport 
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Kulturní komise obce Závišice pořádá ke Dni dětí 

 

v sobotu 3. června 14-16 hod. POHÁDKOVÝ LES 
 na zahradě Pohostinství U Kremlů 
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PRAKTICKÁ UKÁZKA TOHO, JAK SE NÁM V ZÁVIŠICÍCH 
(ne)DAŘÍ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Obec Závišice se rozhodla zjistit, kolik a jaké druhy odpadů se nachází v popelnicích 
na směsný komunální odpad. 
 

Náhodně jsme vybrali jednu plnou popelnici na směsný komunální odpad a v rámci 
akce "Den Země a Ukliďme Česko", která se konala v sobotu 22. dubna, jsme 
provedli svou vlastní analýzu odpadu. 

 

Po vysypání, rozhrnutí a rozdělení na jednotlivé druhy odpadů bylo zjištěno,                      
že v kontejneru je poměrně velké zastoupení odpadů, které zde nepatří! 

Obr. č.1 - Analýza odpadu v popelnicích na směsný komunální odpad  

Jednalo se o plasty, které patří do žlutých kontejnerů, dále o papír, jenž má být 
ukládán do kontejnerů modrých. Ve směsném odpadu bylo zastoupeno i sklo, kovy, 
dále pak bioodpad a textil. 
 

Tyto druhy odpadů však mají být odděleně ukládány do příslušných kontejnerů. Sklo 
patří do zelených (nebo bílých) kontejnerů, kovy a textil se odkládají do zvláštních 
kontejnerů a bioodpad patří do kompostéru. 
 

Díky fyzické analýze víme, že až 70 % odpadů ze směsného komunálního odpadu 
stále ještě můžeme vytřídit.  

Obr. č.2 - Vytříděné komodity z popelnice na směsný komunální odpad 
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Co k tomu dodat? 
 

Je opravdu tak těžké dojít pár metrů s odpadem do příslušné nádoby na třídění?               
Je nutné si uvědomit, že výdaje obce na odpadové hospodářství strmě porostou.  
 

Naproti tomu stojí odměna za zajišťování zpětného odběru od společnosti                    
EKO-KOM. Výše odměny je závislá zejména na množství vytříděných odpadů a její 
výše roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady obce 
spojené s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů. 
 

Nebylo by dobré se zamyslet, zda ušetřit a za dané finance pořídit nám všem zlepšení 
jiné služby obce? 
 

Proč je třídění odpadu důležité? 
 

Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je předcházet jejich vzniku. Když už 
nám ale odpad vznikne, je důležité jej správně vytřídit. Třídění odpadu umožňuje, 
aby materiál neskončil spolu s ostatními odpady na skládce, ale mohl být znovu 
využit, tedy zrecyklován – vytříděné odpady tak mohou sloužit jako vstupní surovina 
pro vznik nových výrobků, které můžeme další dlouhé roky používat. Cílem je co 
nejvíce odpadů tímto způsobem opětovně využít. 

CENA POPLATKU ZA ODPADY 
 

V letošnı́m roce proběhne výběrové řı́zenı́ na služby související se svozem odpadu. 
 

Cílem je zkvalitnit svoz a zvýšit třı́děnı́ recyklovatelných komodit, což znamená               
mj. i finanční příjem pro obec. Sebelepší systém ale nebude fungovat správně, pokud 
k němu nebudeme přistupovat zodpovědně. 
 

Špatně vytříděný odpad nám odběratelé nepřevezmou a musí se ukládat na skládku 
směsného odpadu. Namísto finančního příjmu za odměny se pak jedná o další 
zbytečné výdaje, a tato situace má výrazný vliv na rozhodování o výši ročního 
poplatku za odpady. 
 

Množství komunálního (směsného/netříděného) odpadu na osobu ovlivňuje náklady 
na jeho uložení na skládce a jeho hranice je legislativně stále snižována, což je další 
ekonomickou motivací. 
 

Cena za uložení 1 tuny odpadu na skládku se mj. skládá i z poplatku stanoveném            
v Zákonu o odpadech. Do určitého množství odpadů uložených na skládku                    
(180 kg/obyvatel v roce 2023, 170 kg v roce 2024, 120 kg/obyvatel v roce 2029) 
obce v kalendářním roce zaplatí 500 Kč za 1 tunu jako doposud. Po překročení 
limitu pak budou muset za každou tunu navíc uhradit částku (pokutu) 
stanovenou pro daný rok (1000 Kč v roce 2023, 1250 Kč v roce 2024, 1850 Kč              
v roce 2029). 
 

Za rok 2022 jsme v Závišicích vyprodukovali 159,8 kg komunálního odpadu                       
na jednoho obyvatele. Průměr ORP Kopřivnice je 149,2 kg/obyvatele. 
 

Jak vysoké budou náklady za odpad v roce 2023 záleží na nás všech. Pokud se 
kvalita separace nezlepší, budeme nuceni poplatek v dalších letech výrazně navýšit. 



10 

Zpravodaj/květen 2023 

Prosím Vás o zodpovědný přístup, snažte se třídit co nejvíce. 
My se budeme snažit, abyste k tomu měli kvalitní podmínky. 

NOVÉ KONTEJNERY NA PLAST 
 

V následujících týdnech rozvezou pracovníci údržby obce nové 1100l žluté 
kontejnery na plast s horním výsypem, které postupně nahradí staré zvony. 
 

Plast tvoří nejobjemnější část ze všech vyhozených odpadů. Proto je důležité ho co 
nejvíce správně vytřídit. Třídíme ho do žlutých popelnic a před vhozením ho 
důkladně sešlápneme/zmačkáme, aby nezabíral zbytečně mnoho místa.  
 

Pokud je kontejner plný, neodkládejte odpad vedle kontejneru (psi a vítr znečistí 
odpadky široké okolí). Informujte, prosím, ObÚ pro vývoz. Děkujeme! 

Třiďte odpad, má to smysl! 

Obr. č.3 – Přehled poplatků za odpady, skutečné náklady v červených číslech obec doplácí 

Obr. č.4 – Nové 1100l žluté kontejnery na plastový odpad 

Bc. Pavel Kuběna, starosta 
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Preventivní tisková zpráva k problematice legalizace 
výnosů z trestné činnosti neboli „praní špinavých peněz“: 
Žena se stala „bílým koněm“  
 
Jako „bílý kůň“ se slangově označuje osoba, která je pachatelem nastrčena 

k páchání trestné činnosti, aby zakryla jeho skutečnou identitu, případně identitu 

ostatních osob na trestné činnosti participujících a v neposlední řadě také k tomu, 

aby mu domněle ale i nedomněle pomohla zlegalizovat, tedy „vyprat špinavé 

peníze“ (peníze pocházející z trestné činnosti). Bílý kůň, tedy ani nemusí tušit, že se 

dopouští trestné činnosti, může figurovat jako pachatel, ale i poškozený.  

 

V našem případě měl neznámý pachatel vzbudit v ženě soucit a v domněnce, že 
si píše s opravdovým zahraničním umělcem, pod legendou odeslání peněz                  
na dobročinné účely, ji obelhal a přiměl přijmout platby od jí neznámých 
příjemců na svůj soukromý účet a tyto odeslat dál.  
 
Jak k celé věci došlo? 
 
Ženu z Opavska měl na jedné sociální síti oslovit podvodník, který se vydával                       
za zahraničního zpěváka, jehož hudbu žena poslouchala. Psal anglicky i česky.  
Po nějaké době ji měl napsat, že přispívá na sirotčince a požádat ji o pomoc                       
při poslání peněz na tyto dobročinné účely.  
Měl jí namluvit, že potřebuje, aby si vytvořila účet na kryptoměnové burze Binance. 
Ženě středního věku poslal odkaz, kde má účet založit. Následně ji přesvědčil, že 
musí peníze na sirotčince odeslat na její soukromý bankovní účet a z něj má přijaté 
peníze odeslat na účet Binance.  
Podvedená žena v domnění, že koná dobrý skutek tak učinila. Převedla ve dvou 
platbách celkem více jak 65 tisíc korun. 
Nakonec, když si ženu pozvali kvůli podezřelých plateb do banky, neznámému 
pachateli měla ještě napsat zprávu s otázkou, proč si ji někdo zve kvůli odeslaných 
peněz na dobročinné účely do banky? Podvodník se jí měl přiznat, že vše co jí 
napsal, si vymyslel.  
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Preventivní doporučení:  
 

• nevěřte jakýmkoliv virtuálním kontaktům,  
• nevěřte cizím osobám, které vám píší zprávy, emaily nebo vám přímo 

telefonují,  
• neklikejte na odkazy zaslané z neznámých zdrojů,  
• nepřeposílejte svá osobní hesla k bankovním a jiným účtům,  
• nikdy na základě požadavku neznámé osoby nevytvářejte další účty, 

neposílejte kopie svých dokladů a neprovádějte mezibankovní převody 
nebo platby kartou,  

• nepřeposílejte platby od vámi neznámých příjemců, 
• pokud vám přijde neznámá platba na účet, jste povinni o tom informovat 

banku a věc s ní řešit. 

Pozor! 
 

• při přijetí platby na váš účet, pocházející z neznámého zdroje, sami 
kontaktujte banku, můžete se tak vyhnout případnému trestnímu stíhání, 

• v případě že Finanční analytický úřad, který plní funkci finanční 
zpravodajské jednotky České republiky vyhodnotí bankovní transakci 
jako podezřelou, věc oznámí Policii České republiky, která z úřední 
povinnosti musí věc prošetřit, zda došlo nebo nedošlo ke spáchání 
trestného činu a vyvodit případnou trestní odpovědnost konkrétní osoby. 

• nenechte se oklamat a napálit virtuální osobou, nikdy nevíte, kdo opravdu 
za kontaktem či profilem, třebaže známého jména, opravdu stojí, pokud 
vám to osobně daný člověk nepotvrdí. Nestaňte se „bílým koněm“! 

     
           por. Bc. Pavla Welnová 
          komisař                             

Velikonoční skautské kuřátko 2023 

Letos jsme se ve čtvrtek 6. dubna opět zapojili do celostátní sbírky 
„POMOZTE DĚTEM“. Před Obecním úřadem v Závišicích jsme rozdávali 
za příspěvek do kasičky velikonoční výrobky.  
Podařilo se nám vybrat 4.883 Kč. 
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou 
postižené, zanedbávané či ohrožené.  Děkujeme všem, kteří přispěli!!! 

Skautský oddíl Minehawa  
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Školní okénko 

MATEŘSKÁ ŠKOLA                                                             
Měsíc duben se nám předvedl opravdu aprílově. Počasí, ať už, zdá se, mělo být 
jarní, teplejší a plné sluníčka, tak nám připravilo spíš propršené a zamračené 
dny. 
I tak jsme ale přece jenom zimě zamávali a společně ji vynesli ze vsi, tradičně 

s básničkou a pořádným rámusem ☺   
Velikonoce jsou svátky jara a my si letos pro děti a jejich rodiče přichystali velikonoční 
tvoření u nás ve školce. Děti si mohly vyrobit velikonoční dekoraci, nazdobit si vajíčko             
a dokonce si sami vyzkoušely, jak se pracuje s marcipánem. Společně jsme tak strávili 
hezké odpoledne a my věříme, že stejně jako nám, se akce líbila i dětem a rodičům. 
Navštívilo nás také, námi oblíbené, divadlo Koloběžka, s programem „Na tom našem 
dvoře.“ Krásná pohádka o tom, jak to chodí na statku a jak je které zvířátko pro nás 
užitečné. Moc se nám líbila a těšíme se na další ☺  
Do knihovny pozvala Čiperky paní Navrátilová. Děti se tak mohly seznámit s prostředím 
knihovny a mohly nahlédnout do knížek, které je zaujaly, ať už barevností nebo 
obsahem. Knihy jsou pro nás důležité, dětem i s dětmi je třeba číst a rozvíjet u nich 
čtenářskou gramotnost.  
Naše předškoláky čekala první velká zkouška a tím byl zápis do 1.třídy. Někteří měli 
trému, ale všichni to zvládli na jedničku a v září už potom, s aktovkou na zádech, budou 
poznávat svět. 
Každý rok, 22.4., má naše planeta Země svátek, slaví se totiž Den Země. I my jsme se 
připojili, abychom ji taky trochu pomohli, a uklidili jsme okolí školy a školky. 
A teď už nás čeká další měsíc, kdy už se nám snad všechno hezky zazelená a vykvete,                 
a my budeme poznávat krásu jarní přírody. 
 

Hezké dny Vám všem od nás ze školky přeje paní učitelka Barča. 
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Měsíc duben byl plný aktivit. 
Děti 1. - 2. ročníku soutěžily v pexesovém turnaji, kde si nejen zahrály, ale také se 
seznámily s jinými dětmi a moc se bavily. Jsme rádi, že letos se nám umístění 
povedlo a obsadili jsme stupně vítězů. 
 
Za 1. třídu: 2. místo – Václav Čabla 
                   3. místo – Tereza Polášková  
Za 2. třídu: 3. místo – Vojtěch Černý  

Zprávičky z naší základní školičky ☺☺☺☺  
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12. 4. proběhl zápis do 1. tříd. Naši budoucí prvňáčci jsou moc šikovní a připravené 
úkoly zvládli na 1. Už se na ně moc těšíme a věříme, že se jim u nás bude líbit. 

20. 4. se 4 žáci, kteří zvítězili ve školním kole, společně s žáky jiných škol zúčastnili  
pěvecké soutěže, kterou každoročně pořádá ZŠ Lubina, s názvem Lubinský zpěváček. 
Protože máme i v naší škole talentované děti, odvezly si hned 3 medaile, z toho 2 zlaté.  
 

Za 2. třídu: 1.místo – Julie Michálková 
Za 3. třídu: 3. místo – Viktorie Heraltová 
Za 5. třídu: 1. místo – Elen Schillerová   

21. 4. naše škola oslavila den Země. V tento den se žáci neučili ve škole, ale vyšli 
jsme do okolních lesů sbírat odpadky, které pohazují nevychovaní občané. Děti byly 
překvapeny, co vše jsme schopni do přírody zahodit.    
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Hasiči ze Závišic pořádali taktické cvičení 

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 proběhlo v naší obci Taktické cvičení dobrovolných jednotek 
požární ochrany okrsku Sedlnice. Cvičení se zúčastnily jednotky z Bartošovic, Hukovic, 
Libhoště a samozřejmě jednotky ze Závišic, která toto cvičení pořádala. 
 

Námětem byla „Blesková povodeň“  což bývá v posledních letech, bohužel, častá 
událost nejen v naší obci. 
 

V rámci odborné přípravy si účastníci cvičení osvojili práci s plničkou povodňových 
pytlů, způsobu jejich ukládání při stavění hrází a různých zábran proti vodě. Rovněž si 
vyzkoušeli použití házecího povodňového pytlíku, záchranářské vesty a obleků do vody 
při záchranářských činnostech. Výcvik byl pro zúčastněné velkým přínosem a odnesli si 
cenné informace. 
 
Chtěl bych tímto poděkovat členům naší jednotky a Obci Závišice za technickou                           
a materiální podporu. 
 
Velitel JSDH Závišice Tomáš Both  

Školní družina se v únoru zúčastnila soutěže SRDCE 
S LÁSKOU DAROVANÉ, kde již proběhlo veřejné 
hlasování. Toto hlasování bylo bohužel 
znehodnoceno, a proto k němu nebude porota                     
v celkovém hodnocení přihlížet. Naše družina se                  
i přesto umístila na krásném 16. místě z celkového 
počtu 102 přihlášených projektů. 
V květnovém čísle časopisu AGE budou zveřejněny 
celkové výsledky a výherci letošního ročníku. 

Lenka Smrčková, asistent pedagoga 
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje 

Pozvánka na hasičské soutěže 

 
Sbor dobrovolných hasičů Závišice 

Vás zve na XII. ročník soutěže v požárním útoku 
 

O  POHÁR  STAROSTY  SDH 
II. kolo Novojičínské ligy 

 
v sobotu 27. 5. 2023 v areálu obecního sportoviště 

 
 14:00 hodin    zahájení soutěže Mužů a Žen 

 
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěží 

Na Vaši účast se těší hasiči ze Závišic 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ 
V POŽÁRNÍM SPORTU 

 

8. 5. 2023 v 10:00 hod.  
 

v areálu obecního sportoviště 


