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ZÁVIŠAN
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3 K Č

Obecní úřad informuje

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 12/2007 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.11.2007, IČO 600709,
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.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 19.12.2007*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*
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Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 31. 10. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání
volí:
117/2007 návrhovou komisi 9. zasedání ZO ve složení:
Michal Bortel, Libor Kahánek
6-0-2
118/2007 ověřovatele zápisu z 9. zasedání ZO: Lumír Lošák a Aleš Kuběna 6-0-2
bere na vědomí:
119 /2007 1. informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO
2. zprávu starosty o činnosti obce
3. zprávy zastupitelů o činnosti výborů a komisí
4. zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v prvním patře ObÚ,
tento byl zveřejněn dne 15.10.2007
8-0-0
schvaluje:
120/2007 program 9. zasedání ZO
8-0-0
121/2007 Obecně závaznou vyhlášku obce Závišice č. 1/2007 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů v přednes. znění (viz příloha) 8-0-0
122/2007 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 4 na rok 2007 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
123/2007 zpevnění celého dvora školy a vjezdu a vytvoření celé asfaltové plochy
6-2-0
bere na vědomí
124/2007 informaci o projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č.3 územního plánu obce Závišice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové
zprávy (viz příloha)
8-0-0
konstatuje
125/2007 po ověření, že Změna č. 3 územního plánu obce Závišice není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou
krajem a se stanovisky dotčených orgánů
8-0-0
vydává
126/2007 dle § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., Změnu č. 3
územního plánu obce Závišice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu (viz příloha)
8-0-0
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Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
127/2007 1. návrhy na pořízení změny územního plánu, podané
a) Mojmírem a Silvií Lošákovými dne 10.10.2007- příloha č. 1
b) paní Ivou Šodkovou dne 10.10.2007- příloha č.2
2. stanovisko pořizovatele, tj. odboru územního plánování a památkové
péče MÚ Kopřivnice, k předloženým návrhům - příloha č. 3
(viz 3x příloha)
8-0-0
schvaluje
128/2007 zařazení předložených návrhů do návrhu zadání Změny č.4 územního
plánu obce Závišice za podmínky, že navrhovatelé uhradí část nákladů
na zpracování Změny č. 4 v odpovídající výši
8-0-0
pověřuje
129/2007 starostu obce informovat o výsledku jednání zastupitelstva bezodkladně
navrhovatele a pořizovatele
8-0-0
schvaluje:
130/2007 přijetí dotace ve výši 500.000,- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zpracování projektové dokumentace kanalizace a ČOV obce Závišice
a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy o poskytnutí této dotace
v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
131/2007 zřízení věcného břemene na uložení elektrického kabelu v pozemcích
v majetku obce - parc. č. 750, 543/12 (8/2), 5 a pověřuje starostu obce
podepsáním smluv v předneseném znění (viz 2x příloha)
7-0-1
132/2007 výstavbu vysílače pro mobilního operátora VODAFONE v prostoru
pod Libhošťskou hůrkou
7-0-1
133/2007 vystoupení obce Závišice ze Svazu měst a obcí ČR a pověřuje tímto
starostu obce
8-0-0
134/2007 vstup obce Závišice do dobrovolného sdružení Svaz místních samospráv ČR
a pověřuje tímto starostu obce
8-0-0
135/2007 pracovní skupinu ve složení Zdeněk Vajda, Michal Bortel a Vlastimil Hajda,
která se bude zabývat oslovením společností na zpracování zpevnění dvora
školy a společností na zpracování projektové dokumentace pro vybudování
centrální kanalizace, včetně hodnocení předložených nabídek a výběru společností. Tato skupina má v odborných věcech konzultanta Ing. Šárku Fabiánovou
8-0-0
pověřuje:
136/2007 starostu obce provedením průzkumu a vyžádáním nabídek na služby
v oblasti likvidace komunálních odpadů
6-0-2
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…..…………………
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce
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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:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

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
RYCHLOST - KVALITA - NÍZKÉ CENY

B O W L I N G v Závišicích
doba provozu
pondělí - čtvrtek
pátek
sobota
neděle

15.00 - 22.00
15.00 - 24.00
11.00 - 24.00
11.00 - 22.00

večeře dle nabídky
obědy, večeře dle nabídky
obědy, večeře dle nabídky

cena bowlingu - 1 dráha/1 hodina
10.00 - 18.00 180 Kč
18.00 - 24.00 200 Kč
Objednávky na místě nebo na tel. 736 245 795 od 8.00 do 20.00 hod.

*

V sobotu 15. 12. od 19.00 hodin hraje dívčí kapela GRACIE.
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Rekreační turistika Kopřivnice - akce na prosinec 2007
1.12. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin
ČD Město Albrechtice, Linhartovy zámek, jarmark, výstava k VánocůmAlbrechtice, délka trasy 8 km
5.12. ČD Kopřivnice - 6.20 hodin
ČD Bělotín-Nejdek-Střítež-ČD Bělotín, délka trasy 14 km
8.12. Zimní stadion Kopřivnice - 9.00 hod.
Mikulášské posezení
12.12. BUS-kolonie Kopřivnice - 8.00 hodin
BUS-horní zastávka Rybí-Libhošť-Borovec-Kopřivnice, délka trasy 12 km
15.12. Zimní stadion Kopřivnice - 8.00 hodin
Štramberk (panoptikum) -Národní sad, délka trasy 8 km
19.12. Zimní stadion Kopřivnice - 8.00 hodin
Červený kámen - kopřivnické studánky, délka trasy 8 km
22.12. ČD Kopřivnice - 7.30 hodin
ČD Veřovice-Velký Javorník-Veřovice, délka trasy 12 km
28.12. BUS-kolonie Kopřivnice - 8.00 hodin
okolo Bílé hory-Rybí u Hanzelků, délka trasy 8 km
Bližší informace - p. Josef Bortel, Závišice 12

Placená inzerce
Prodám štěňata labradorského retrívra - černá. Odběr po 17. prosinci, bez PP,
cena 2.000 Kč, tel.: 603 452 563.

Vážně uvažujeme o zřízení

MINIŠKOLIČKY
pro děti od 1 - 3 let v Novém Jičíně
Měli byste o tuto službu pro vaše dítko zájem?
Ozvěte se a ochotně vám zodpovíme vaše případné dotazy.
Kontakt: 605516484
728565615

Obecně závazná vyhláška obce Závišice
č. 1/2007 ze dne 31. října 2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 9. zasedání dne 31.10.2007 usnesením
č. 121/2007 usneslo vydat na základě ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Závišice touto obecně závaznou vyhláškou stanoví místní poplatek za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)
(2) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Závišice (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.
Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek
odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník ohlásí správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(2) V rámci ohlašovací povinnosti poplatník uvede své jméno, příjmení, rok narození a trvalý pobyt. Poplatník, který je vlastníkem stavby na území obce, která slouží
nebo je určena k individuální rekreaci, v níž není k trvalému pobytu hlášena žádná
fyzická osoba, uvede rovněž číslo popisné nebo evidenční této stavby; pokud stavba
není takto označena, uvede parcelní číslo pozemku, na němž je stavba umístěna.
1)
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§ 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
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Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 420,- Kč a tvoří ji:
a) částka 170,- Kč za poplatníka a kalendářní rok, a
b) částka 250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok stanovená na základě skutečných
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
na poplatníka a kalendářní rok.
(2) Rozúčtování nákladů předchozího roku za sběr a svoz netříděného komunálního
odpadu na poplatníka je obsaženo v příloze této obecně závazné vyhlášky.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatek pro poplatníka je splatný
(1) ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. ledna a 31. července kalendářního roku nebo
(2) jednorázově na celý kalendářní rok nejpozději do 31. ledna kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození
(1) Od poplatku se osvobozují osoby, které vlastní na území obce Závišice objekt
určený nebo užívaný k individuální rekreaci a mají současně v obci trvalý pobyt.
(2) Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník povinen správci poplatku
oznámit písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
Čl. 7
(1)Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří obec
poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich
nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37a citovaného
zákona.
Čl. 8
(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let
od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
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Hokejové mužstvo Závišice
3. hokejová liga neregistrovaných Kopřivnice
2007/2008
Brušperk
Hájov
Medvědi
Závišice
Bystré
Lahvators
Kozlovice

BR

*

5:3

HÁ
3:7

3.

ME

ZÁ
2:6

8:1

20:7

K

2:20

1:6
5:3

0:4
2:12

H

BY

PP
0
0
0
0
1
0
0

KO
1:4

14:1

4:5
6:8

L

2:8
8:5

N

4:3

8:12

Průběžná tabulka k 25.11.2007
OZ
V
VP
1. Hájov
6
6
0
2. Kozlovice
6
3
0
3. Závišice
6
3
0
4. Bystré
5
2
1
5. Medvědi
5
2
0
6. Lahvators
4
1
0
7. Brušperk
6
1
0

LA

P
0
3
3
2
2
3
5

Skóre
65:14
28:38
41:63
22:22
32:26
14:29
18:28

8:2

*
Body
18
9
9
8
7
3
3

ROZPIS ZÁPASŮ ML od 12. 12. do 6. 1. 2008
3. liga
datum
čas
HÁJOV - BYSTRÉ
SO 15.12
19,45
KOZLOVICE - BRUŠPERK SO 15.12
21,15
MEDVĚDI - ZÁVIŠICE
NE 16.12
19,30
BYSTRÉ - MEDVĚDI
SO 22.12
19,30
ZÁVIŠICE - KOZLOVICE
SO 22.12
21,00
BRUŠPERK - LAHVATORS NE 23.12
19,30
LAHVATORS - ZÁVIŠICE
SO 29.12
16,30
KOZLOVICE - BYSTRÉ
NE 30.12
18,00
MEDVĚDI - HÁJOV
NE 30.12
19,30
BYSTRÉ - LAHVATORS
SO 5.1
21,00
HÁJOV - KOZLOVICE
NE 6.1
19,30
ZÁVIŠICE - BRUŠPERK
NE 6.1
21,00
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Hasiči upozorňují
Vážení spoluobčané,
Vánoce se kvapem blíží a adventní čas již nastal, proto bychom Vám chtěli připomenout, aby jste dbali bezpečnosti při manipulaci s hořícími svíčkami, hlavně
u adventních věnců, které jsou často příčinou lokálních požárů. Také umístění různých
okrasných svícnů a svíček je třeba zvážit, aby nebyly v blízkosti hořlavých předmětů.
Nezapomínejte taky na bezpečnost při manipulaci se zábavnou pyrotechnikou
při oslavách Silvestra a vítání nového roku, kdy jsou tyto obecně velmi používané.
Krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku přejí HASIČI

David Hyvnar je mistr Moravskoslezského kraje
Výborně si vedli naši benjamínci na mistrovství Moravskoslezského kraje ve FrýdkuMístku-Dobré. David Hyvnar vybojoval mistrovský titul, Lucie Hývnarová obsadila
druhou příčku a je krajskou vicemistryní a nejmladší Ondřej Matula si odvezl bronzovou medaili!
Na turnaji v Opavě se skvěle představil starší žák Ondřej Číp, když suverénně ovládl
váhu do 66 kg a stanul na nejvyšší příčce stupňů vítězů. Zahanbit se nenechali ani benjamínci. David Hyvnar bral stříbrnou a Ondřej Matula bronzovou medaili.
Ani na třetím turnaji nejmladších judistů ve Vsetíně nezůstal nikdo bez medaile. Stříbro
si do Závišic přivezli Ondřej Matula, Lucie Hývnarová a David Hyvnar, z bronzové
medaile se radoval Václav Jašek.
Nejvyšších domácích soutěží mistrovství České republiky se zúčastnil Josef Babiář
v mužích a Radek Honč v dorostencích. Oba ale skončili před branami semifinálových
bojů.
Josef Babiář se pak navíc umístil s mužstvem Baníku Ostrava v extralize mužů na pěkném druhém místě.

(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce
o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději
do 10-ti let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 9
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek
nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 10
Zrušující ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Závišice č. 6/2006
ze dne 20. prosince 2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 11
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.
……………………
Marta Najzarová
místostarostka obce

……………………
Zdeněk Vajda
starosta obce

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.11.2007

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2007.
Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a rok
Poplatníci:

1) trvale žijící:
2) osoby vlastnící objekt k individuální rekreaci

817 osob
110 osob

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí r. 2006
Jedná se o svoz a likvidaci pouze směsného odpadu (popelnice)
Celkem náklady
260.595,90 Kč
Na poplatníka:
281,- Kč
max. 250,- Kč – uvedeno ve OZV 1/2007
12

5

Zpravodaj/ prosinec 2007

Zpravodaj / prosinec 2007

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 14. 11. 2007
Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
137/2007 program 10. zasedání ZO
7-0-0
volí:
138/2007 návrhovou komisi 10. zasedání ZO ve složení:
Vlastimil Hajda, Aleš Kuběna
5-0-2
139/2007 ověřovatele zápisu z 10. zasedání ZO: Hana Kuběnová, Michal Bortel
6-0-1
bere na vědomí:
140/2007 1. rezignaci Mgr. Julie Hyvnarové na mandát člena Zastupitelstva obce
Závišice ke dni 31. 10. 2007
2. že členkou Zastupitelstva obce Závišice se dnem 1. 11. 2007 stala
Hana Kuběnová
8-0-0
volí
141/2007 předsedkyni kontrolního výboru Hanu Kuběnovou
8-0-0
schvaluje:
142/2007 uzavření smlouvy mezi městem Nový Jičín a obcí Závišice o spolupráci
při zajištění ostatní dopravní obslužnosti a provedení platby na úhradu
prokazatelné ztráty ostatní dopravní obslužnosti na rok 2008 a pověřuje
starostu obce podepsáním této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)
8-0-0
143/2007 poskytnutí dotace z rozpočtu obce Závišice ve výši 10.000,-Kč pro TJ Závišice - oddíl ledního hokeje na nákup dresů
8-0-0
pověřuje
144/2007 starostu obce podepsáním dohod Správy silnic Moravskoslezského kraje,
stř. Nový Jičín s obcí Závišice o neprovádění stavebních zásahů do silnic
II/482 a III/4822 v předneseném znění (viz 2x příloha)
8-0-0
(hlasování: pro-proti-zdržel se)
…..…………………
…………………..
Marta Najzarová
Zdeněk Vajda
místostarostka obce
starosta obce

Zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce Závišice svolává zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v úterý 18. 12. 2007 v 17.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Hlavním bodem programu bude úprava rozpočtu obce č. 5 na rok 2007
a rozpočtové provizorium obce na leden-březen 2008.

Plynárenský sloupek

Bezpečné užití zemního plynu
Odorizace zemního plynu – „vůně“ , která chrání
Zemní plyn v přírodní podobě nedisponuje žádným zápachem, neboli „odérem“.
Z tohoto důvodu se kvůli jeho bezpečné distribuci a použití provádí tzv. odorizace.
Toto nepříliš půvabné slovo označuje umělé obohacení zemního plynu látkou či směsí
látek, odorantem, s mimořádně intenzivním a charakteristickým zápachem, aby již
při jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl signalizován jeho únik.
Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizačních stanicích, před vstupem zemního plynu
do plynovodních sítí.
Pro zvýšení bezpečnosti uživatelů zemního plynu provádí Severomoravská plynárenská, a. s., v podzimních měsících před topnou sezónou zvýšenou odorizaci, zaměřenou na zjištění drobných úniků plynu.
V případě zjištění úniku zemního plynu je třeba neprodleně volat pohotovostní službu
Severomoravské plynárenské, a .s., na čísle 1239 a dodržet základní bezpečnostní
pokyny. Telefonovat je nutno telefonem, který se nachází mimo objekt s únikem plynu.
Kromě tohoto kroku je nezbytné zhasnout všechny plameny v objektu, zajistit větrání
prostor, uzavřít hlavní uzávěr plynu ( HUP ), vypnout hlavní přívod elektřiny do objektu, nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nepoužívat spotřebiče s bateriovým napájením ( zvonky, telefony apod. ), nekouřit, nepoužívat výtah a také u nepřístupných
prostor uvědomit policii a hasiče. V případě objektu, ve kterém se nachází více lidí, je
tyto třeba varovat a neprodleně opustit budovu.
Důležitá telefonní čísla:
Pohotovostní služba Severomoravské plynárenské, a. s.
Hasičský záchranný sbor
Záchranná služba
Policie ČR

ObÚ informuje, že Zpravodaj /leden 2008 bude v prodeji od 3.1.2008.
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Jubilanti

Odpady
(pokračování článku ze Zpravodaje/listopad 2007)
Priority nakládání s odpady
Jak jsme si již řekli v minulém článku, odpady nás straší už od pradávna. Dnes již víme,
že existují jisté priority při nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadu
b) omezení vzniku odpadu – tzn. zásah do technologického procesu, který vždy
bude vytvářet odpad ( např. využití nejlepších dostupných technologií, užití
kvalitnějších surovin apod. )
c) využití odpadu
d) odstranění (zneškodnění ) odpadu
Tyto základní priority jsou vcelku jasné, ovšem co si představit pod body c) a d)?
Využití odpadu – 1) materiálové využití - a) recyklace – využívá stávajících vlastností
odpadu
b) regenerace – navrácení odpadu do původního stavu ( např. odpadní oleje )
2) energetické využití – jedná se o využívání odpadu jako paliva
Odstranění ( zneškodnění ) odpadu = zabránění trvalým negativním vlivům na složky ŽP
1) biologické – kompostování, metalizace, biodegradace
2) chemické – srážecí reakce, neutralizace
3) fyzikální – destilace, extrakce
4) termické – spalování, pyrolýza, zplyňování
5) ukládání na skládky
Kategorie odpadů
Odpady lze rozdělovat na základě jejich nebezpečnosti na:
a) odpad nebezpečný
- má 1 nebo více nebezpečných vlastností ( jejich seznam nalezneme v příloze č.2
zákona 185/2001 Sb. o odpadech v aktuálním znění, např. hořlavost, dráždivost,
toxicita apod. )
- je uveden v Seznamu nebezpečných odpadů ( Katalog odpadů ) = Vyhláška
381/2001 Sb.
- je smísen nebo znečištěn odpadem ze Seznamu nebezpečných odpadů
- je smísen nebo znečištěn některou ze složek, které činí odpad nebezpečným
( příloha č. 5 zákona 185/2001 Sb. )
b) odpad ostatní – nemá nebezpečné vlastnosti ( např. komunální odpad a to
i v případě, že je zařazen mezi odpad nebezpečný )
Pro dnešek se nám tady již více nevejde. Příště si povíme něco o základních pojmech
používaných v odpadové terminologii.
Děkuji Vám, že jste článek dočetli až sem a těším se zase za měsíc.
Vítězslav Jalůvka
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Pevné zdraví, spokojenost a pohodu přejeme spoluobčanům, kteří v prosinci
slaví svá jubilea:
Pavel Váňa
Rudolf Baďura
František Jadrníček

Jindřich Maliňák
Jarmila Baďurová
Josef Najvar

Pohádka s Mikulášskou nadílkou
Místní organizace KDU-ČSL Vás zve
na pohádku v podání Divadla Pod věží ze Štramberka
O ševci Ondrovi a princezně Julince
v neděli 2. prosince 2007 v 15.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů.
Po pohádce bude následovat Mikulášská nadílka.
Vstupné 25 Kč

Vánoční koncert s jarmarkem
Základní a mateřská škola, mladí hudebníci ze Závišic
a Komise kulltury při ObÚ pořádají
ve středu 19. 12. 2007 od 16 hodin:

Vánoční koncert
dětí ZŠ a MŠ a mladých hudebníků
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích,

Vánoční jarmark před kostelem
s prodejem výrobků dětí ZŠ a MŠ, vánočních perníčků,
zabíjačkových pochoutek, svařeného vína, keramiky z ateliéru B+B Hrubí
a s vánočním představením ZŠ sv. Zdislavy Kopřivnice
Vánoční koncert
V sobotu 29. 12. 2007 v 15 hodin jste srdečně zváni
na vánoční koncert do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích.
Bude koncertně provedena Česká mše vánoční - Hej Mistře! Jakuba Jana Ryby.
Účinkují zpěváci a muzikanti ze Štramberka a okolí.
Sóla zpívají Renáta Hývnarová, Lenka Hniličková, Mořic Jurečka, Miroslav Geryk,
diriguje Alois Cigán.
Dobrovolné vstupné bude věnováno občanskému sdružení Dítě s diabetem.
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Knihovna
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude uzavřena ve dnech
20. 12. 2007 - 6. 1. 2008.

Adventní čas, svátky a tradice
Advent je období očekávání a těšení - věřící očekávají a těší se na zrození Ježíše Krista
(Ježíška). Trvá čtyři týdny, začíná 1. nedělí adventní, tedy nedělí mezi 27. listopadem
a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera a končí
tedy dnem narození Ježíška (25.12.).
Adventní věnec patří neodmyslitelně k tradicím Vánoc. Přitom jeho historie není příliš
dlouhá. Adventní věnec se začal zdobit až v 19. století. Historie vypráví o tom, že Johan Vicher - německý duchovní, pověsil na strom robustní věnec s 24. svíčkami. Každý
den v době Adventu zapálil jednu svíčku.
V dnešní době jsou na adventním věnci svíčky čtyři, které se zapalují každou neděli
před Štědrým dnem. Tradiční barvou svíček na věnci byla fialová a růžová,
nebo červená a zlatá. Ptáte se proč? Fialová znamená barvu kněžského roucha, naději a očekávání, růžová (ta byla na adventním věnci jen jedna
a zapalovala se jako poslední). Tuto kombinaci však brzy nahradila červenozlatá, červená znamenala prolití krve Ježíše za spasení světa, ale také
život, a zlatá byla barvou bohatství a světla.
Svatá Barbora
Tato tradice s sebou nese zvyk trhání větviček, které svobodné dívky dávaly
do vázy, aby zjistily, zda se příští rok vdají. Když vykvetla do Štědrého dne,
tak se dívka v příštím roce měla vdát. Jako Barborky se dnes řežou převážně
třešňové větvičky. Podle tradice to však mohou být větvičky z jakýchkoliv
stromů a keřů, které ve váze mohou rozkvést.
Svatý Mikuláš
Tradice kolem Mikuláše je velmi známá a oblíbená. V předvečer 6. prosince
navštěvuje v doprovodu anděla a čerta děti a obdarovává je, nebo je kárá
pro jejich zlobení. Mikuláš navštěvuje děti v domě, kde se jich ptá, zda byli
hodní, a aby dostaly od něj dárečky, musí zazpívat či říct básničku. Dalším
známým zvykem Mikuláše je - pro ty nejmenší, co by se ještě mohly postaviček vylekat - nechávat nadílku za oknem.
Vánoce
- nejkrásnější svátky v roce doprovázeny tradicemi na Štědrý den - 24. 12. zdobení vánočního stromku, obdarování, zpívání koled, krájení jablek, lití
olova, pouštění ořechových skořápek po vodě aj.
Společně s vánočními svátky dnem narození Ježíše Krista 25. 12. - Boží hod
vánoční, v občanském kalendáři označený jako „1. svátek vánoční“
a 26. 12. - svátkem sv. Štěpána, občanský „2. svátek vánoční“ jsou Vánoce
obdobím klidu, míru a pohody.
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Vítání nového roku 2008
Jako již tradičně budeme i letos zakončovat starý rok a zahajovat rok nový tím,
že se sejdeme před budovou Obecního úřadu v Závišicích a zde si vzájemně
popřejeme štěstí a připijeme na zdraví do roku 2008.
Samozřejmostí bude i malý ohňostroj, který symbolizuje jakýsi konec i začátek.
Všichni jste zváni!
Do nového roku přeji všem zdraví, trošku toho štěstí a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě a těm mladším dobré výsledky ve škole ke spokojenosti
dětí i rodičů.
Zdeněk Vajda

Školní okénko
V měsíci listopadu proběhla v MŠ výstavka na téma „Včera a dnes“. Děti i dospělí si
mohli prohlédnout některé předměty, které se dříve používaly. Děkujeme občanům,
kteří některé z těchto věcí zapůjčili.
19. listopadu navštívila ZŠ Policie ČR, aby seznámila děti se svou činností a ukázala
některé své vybavení. Beseda děti zaujala a velmi se jim líbila. Mohly se zeptat na to,
co je zajímá.
Už v měsíci listopadu zavládla ve škole i školce předvánoční nálada. Děti se pilně připravují na blížící se Vánoční koncert a jarmark. Zpíváme koledy a vytváříme vánoční
výrobky na jarmark, který bude ve středu 19. prosince od 16:00 hodin.
UPOZORNĚNÍ
Od 22. prosince 2007 do 2. ledna 2008 si budou děti ZŠ užívat vánočních prázdnin.
Ve dnech 3. a 4. ledna 2008 budou mít děti ZŠ ředitelské volno!
Ve dnech 2., 3. a 4. ledna 2008 bude MŠ z provozních důvodů uzavřena!
Provoz v MŠ a ZŠ bude v novém roce zahájen v pondělí 7. ledna 2008.

Skautský oddíl Závišice
Zveme všechny na Mikulášské divadlo
v sobotu 8. 12. 2007 v 16.00 hod. v sále Pohostinství U Kremlů
Program:
- Pohádka: „KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ“ v podání starších skautů
- Mikulášská nadílka pro skauty (pro zlobivce - pozor na čerty!)
Vstupné 15 Kč
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