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Druhý ročník soutěže o udělení značky  
Regionální potravina Moravskoslezského kraje 

zná své výherce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 8/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29. 7. 2011, 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 
24.8.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

O vítězích v jednotlivých kategoriích soutěže rozhodla sedmičlenná hodnotitelská 
komise, ve které zasedli odborníci z řad Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Krajské veterinární správy, Potravinářské 
komory ČR, Agrární komory Ostravsko a Ministerstva zemědělství ČR. „Stejně jako 
loni jsme prováděli senzorické posouzení jednotlivých výrobků, zjišťovali jsme, jaká 
je jejich vůně, vzhled, chuť, ale i technologické parametry nebo úroveň obalu. Velký 
důraz jsme kladli také na vazbu daného výrobku k Moravskoslezskému kraji.“, uvedl 
Ing. Martin Štěpánek, předseda hodnotitelské komise.   
 

Ing. František Mariánek, CSc. z Agrární komory Ostravsko pak doplnil: „Letos bylo 
do soutěže přihlášeno 48 výrobků v devíti kategoriích. Porota pak značku udělila 
osmi výrobkům, které se tak v jejím užívání připojí k prvním šesti z loňského roku.  
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Kroje na DOŽÍNKY 

Poplatek ze psů 

Poplatek za odpad - 2. pololetí 2011 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / S R P E N  2 0 1 1 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
    Obecní úřad informuje 

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za provoz systému shromažďo- 
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
na 2. pololetí roku 2011, aby tak učinili do 10. 8. 2011 na obecním úřadě v úřední dny. 
Poplatek ve výši 230,-Kč za osobu/pololetí byl splatný 31. 7. 2011. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obecní úřad zvýšit 
až na trojnásobek (dle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2010, čl. 7). 

Upozorňujeme na povinnost držitele psa oznámit obecnímu úřadu do 15 dnů: 
- vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení 
   psa staršího 
- zánik poplatkové povinnosti, např. úhyn psa, jeho darování nebo prodej 
(dle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010, čl. 4). 

Informace z knihovny 

Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude v srpnu otevřena pouze: 
                                   v pondělí 15. srpna 
                                od 15.00 do 17.00 hodin. 

     Kroje na DOŽÍNKY se budou půjčovat od 1. 8. 2011. Vzhledem k nedostatku 
místa prosím o včasné vyzvedávání.  
Prosím též o předběžnou domluvu na tel. 556 856 020, 725 589 089. 
                                                                         Děkuji            Hajdová Jaromíra 
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Částečná rekonstrukce tělocvičny 

     V měsíci červnu jsme zahájili částečnou rekonstrukci 
tělocvičny při ZŠ Závišice, kterou již dlouho potřebovala. 
Hlavním naším cílem bylo vyměnit stará okna za nová, kte-
rá pomohou snížit náklady na vytápění. Součástí rekonstruk-
ce bude i montáž žaluzií na velkých oknech od jihozápadu. 
Výměnu oken jsme spojili s malbou nevzhledných stěn tělo-
cvičny včetně stropu, které byly v původní barvě snad  
od postavení tělocvičny z počátku 70. let minulého století. 

     Po důkladném úklidu bude tělocvična připravena k dalšímu užívání a můžeme jen 
popřát cvičencům mnoho příjemných chvil zde strávených. 

     Po řadu měsíců jsme připravovali projekt výstavby nového mostu přes Sedlničku 
v centru obce. Každá příprava větší akce se potýká s problémy, ale přiblížili jsme se 
k započetí vlastní stavby. Stavba bude zahájena v pondělí 15. srpna a ukončena do konce 
listopadu, nezasáhne-li vyšší moc (nepřízeň počasí apod.). 
     Most bude postaven na místě stávající lávky vedle prodejny JEDNOTA s. d.  
Proč právě zde? Starý most u parkoviště před kostelem je v katastrofálním stavu, z části 

na soukromých pozemcích. Hlavně ale v těchto místech není 
dost prostoru na stavbu nového mostu tak, abychom vyhověli 
současným normám, které nařizují stavby tohoto charakteru  
na úrovni stoleté vody a výše. 
Nový most bude širší a průtočný profil vyšší. Bude plynule 
navazovat na státní i místní komunikace a jeho výstavbou 
dojde k zpřehlednění dopravy v centru obce a ke snížení rizika 
povodní vzdouváním vody, jak je tomu doposud. 

     Starý most bude po dobu výstavby nového mostu používán jako hlavní spojnice 
mezi levým a pravým břehem v centru obce i pro pěší. 
     Prosíme občany o strpení stavebních prací a problémů s nimi spojených, které jsou 
vždy. 
 

Výstavba nového mostu 
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Zatímco mraznička bez zásuvek je stále mrazničkou a sběrný dvůr je povinen ji pře-

vzít bezplatně, stejná mraznička s vymontovaným kompresorem je již posuzována 

jako odpad, za jehož odevzdání musí občan zaplatit, minimálně prostřednictvím po-

platku obcí za odpady. Ani jeho odhození na černou skládku ho této povinnosti nezba-

ví, obec je opět nucena za vlastní prostředky takovou skládku uklidit. I tyto náklady se 

do výše poplatku za odpad promítají.  

Jak se kompletnost posuzuje 

Mechanické elektrozařízení (točivé aj.) je spojením motoru, hnané části (převodovka, 

buben) a nosné konstrukce s pláštěm. Do této skupiny patří např. odstředivky prádla, 

ventilátory, mixéry, vysavače, šicí stroje, zahradní sekačky, brusky, pily, hoblíky  

a vrtačky. 

Sporáky, trouby, varné desky, žehličky, fritézy, varné konvice či elektrické pájky se 

řadí mezi tzv. tepelná elektrická zařízení. Aby byl přístroj kompletní, musí obsahovat 

systém tvorby tepla (topné těleso), nosnou konstrukci a zařízení umožňující získanou 

tepelnou energii využít – tedy plotnu, troubu či fritovací nádobu. 

Kombinace výrobku užívající k podpoře své funkce oba druhy energie, tedy mecha-

nickou i tepelnou, je ve své podstatě stejně jednoduchá. U většiny těchto výrobků lze 

stanovit jejich mechanický a tepelný základní charakter. Patří sem pračky, myčky, 

vysoušeče vlasů, teplovzdušné ventilátory či horkovzdušné páječky. Stejně jako 

u předchozích dvou skupin, i zde je zařízení tvořeno motorem, hnanou částí (buben, 

hlavní čerpadlo) a skříní či pláštěm spotřebiče.  

Pouze zdánlivě odlišná jsou elektrozařízení k chlazení a mrazení, tvořená soustrojím 

motor/kompresor, chladicí okruh, nosná konstrukce. 

Poslední skupinu s obecným názvem „jiné“ tvoří elektrozařízení, která ke své funkci 

využívají indukce. Náleží sem svařovací přístroje, nerotační holicí strojky, mikrovln-

né trouby a indukční plotny. U těchto zařízení lze identifikovat komponenty pouze 

dva – indukční zdroj a nosnou konstrukci. 

Uvedené komponenty představují jednoduchý rozlišovací klíč, podle něhož lze roze-

znat zpětně odebrané zařízení od běžného odpadu. Pro využití výhod kolektivního 

systému je třeba spotřebiče do míst zpětného odběru odevzdat kompletní, tedy se vše-

mi základními součástmi. Zjednodušeně řečeno, pokud si občan vymontuje před pře-

dáním do sběrného dvora z ledničky kompresor, nejenže poškodí životní prostředí, 

protože uniká freon a olej, ale navíc zatěžuje rozpočet obce a ve finále za takovouto 

ledničku zaplatí nejen on, ale i jeho spoluobčané! 
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Kolektivní systém ELEKTROWIN 
- zpětný odběr elektrozařízení  

Jaký spotřebič můžeme odevzdat zdarma 
 

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje se již nemusejí stát odpadem, 

ale tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma ode-

vzdat v místech zpětného odběru, která jsou vytvářena ve sběrných dvorech obcí 

nebo v rámci mobilních svozů či přímo v prodejnách „elektro“ mohou „vyměnit 

starý za nový“ při nákupu modernějšího domácího pomocníka.  

V případě využití jedné z výše uvedených možností se zpětně odebraný výrobek 

stává odpadem až ve chvíli předání osobě oprávněné k jeho využití nebo odstraně-

ní, tedy do rukou specializované recyklační firmy. 

„Ze zákona vyplývá, že zpětně odebírané elektrozařízení pocházející z domácností 

je takové elektrozařízení, které svým stavem odpovídá výrobku s ukončenou život-

ností bez bližšího určení důvodu,“ vysvětluje Ing. Roman Tvrzník, generální ředi-

tel společnosti ELEKTROWIN, která má zpětný odběr některých domácích spotře-

bičů na starosti.  

„Stejně jednoznačně lze určit, že takovým elektrozařízením není výrobek, který již 

prošel jakoukoli fází ‚zpracování‘ či dílčího využití, tedy činností, která je záko-

nem určena pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové elektrozařízení musí 

být posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpětný 

odběr elektrozařízení,“ dodává. Nekompletní spotřebiče jsou tedy považovány za 

odpad a náklady spojené s jejich recyklací a odstraněním jsou k tíži obci, následně 

se tedy promítají do poplatku za odpady.  

Co je kompletní zařízení 

Domácí elektrospotřebiče se podle druhu a účelu použití dělí do deseti skupin, ze 

kterých výrobci definovali jejich kompletnost. Kritériem je popis užití elektrické 

energie, který poskytuje také základní návod pro posouzení, zda „elektrozařízení“ 

splňuje definici pro zpětný odběr, nebo je pro svou zásadní nekompletnost pouhým 

odpadem, byť se zbytky kovů, plastů a dalších ostatních materiálů vhodných k další-

mu užití a zpracování. Každé elektrozařízení je tedy tvořeno určitým typem soustrojí 

komponentů a nosné konstrukce a toto spojení také výrobek určuje. 
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Černé skládky 

     Opět se v našem okolí začínají objevovat černé skládky odpadů z domácností 
a zahrad. Je neuvěřitelné, že se objevují i v době, kdy každý občan nebo zahrádkář mů-
že využívat našeho systému sběru odpadů.  
Každý má možnost ukládat odpady podle druhu při jeho třídění, 2 x ročně probíhá sběr 
odpadů nadměrných a nebezpečných. Od jarních měsíců jsme jedna z mála obcí, která 
občanům zajistila zpětný odběr všech elektrozařízení. Taktéž je možné odkládat biolo-
gicky rozložitelný odpad do kontejnerů  k tomu určených. V případě většího množství, 
které občan není schopen zkompostovat, může tento odpad odvézt na skládku provozo-
vanou firmou ASOMPO, a.s. v Životicích u N. Jičína, která tento odpad odebírá za zvý-
hodněnou cenu 220 Kč/t.  
Teprve odpad, který není možno separovat, patří do popelnic! 
     Ale lidé jsou nenapravitelní a chovají se přinejmenším podivně. Nejenže vhazují  
do „plastů“ sklo, do „plechovek“ plasty apod., ale odhazují odpady i kolem sběrných 
míst na zem (protože jsou krátkodobě plné nádoby nebo jsou jen líní odpad do nádob 
roztřídit či vysypat). Jsou schopni je odhazovat prakticky kdekoli kolem sebe - kolem 
nás. 
     Mnohdy si lidé neuvědomují, že i materiál ze zahrádky -  tráva, seno a podobný ma-
teriál - odhozený v krajině, je černou skládkou. No a perlou posledních dní je skládka 
sena u plynové sondy - viz foto. 
 

Zamysleme se nad sebou !!! 
Nebo snad i doma odhazujete odpadky po bytě? 
Když máte plný koš, tak odpad házíte na zem? 

Zdeněk Vajda 
starosta obce                                                                                                             
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Informace Hasičského záchranného sboru MSK 
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          Pamětník Jalůvka na tu dobu vzpomínal: "…Masaryk si nás brzy získal. Jednou 
jsem mu představoval svého soudruha, kováře Bortla a Masaryk prohodil: - No tož 
jsme kolegové, vy jste kovář, já jsem kovář - a zasmál se. 
     Utvořili jsme takový neoficiální výbor, z pokrokovců a sociálních demokratů, zase-
dalo se u učitele Vavříka, kam tajemník Růžička 
přinesl volební seznam…Bylo to jednou večer, 
když se konala první schůze, na které se předsta-
vil prof. Masaryk jako kandidát pro zdejší voleb-
ní okres. Schůze byla ohromně navštívena, sál 
 u Heisigů byl nabit hlavně dělnictvem sociálně 
demokratickým  a klerikály a jejich zástupci. 
Masaryk přišel na jeviště a myslím, že svým zje-
vem imponoval všem… 
O své kandidatuře na závěr řekl: -…Budu - li zvolen, prohlašuji, že vstoupím do české-
ho klubu a budu hájiti zájmy utlačovaných… 
     S povděkem vzpomínám na pohotovost zdejšího dělnictva sociálně demokratického 
a všech lidí pokrokových. Byly to snad jedny z nejkrásnějších rušných chvil, kdy se pra-
covalo s radostí. Stačilo říci: v určitou hodinu musí být ta a ta místnost plná našich 
lidí, a to nejen v Kopřivnici, ale i v okolí -  také byla… 
     Jednu neděli začátkem května 1907  jsem dostal zprávu, že Masaryk přijede a bude 

mluvit o 10. hod. v "Americe" (restaurace se 
sálem). Zajímavé bylo toto: v půl deváté ráno 
byly vyvěšeny plakáty a v 10 hodin byla míst-
nost v "Americe" plná. Masaryka doprovázel 
soudruh Vyškovský ze Vsetína. Bylo vidět,  
že se blíží rozhodně veliký boj. Osudový zájem 
´černé reakce rakouské´ a pevné odhodlání 
zvítězit na straně druhé, neboť jen tak možno 
si vysvětlit takovou účast na schůzi v tak krátké 
době. První mluvil Vyškovský, sám bez vyznání 

byl pro svoje přesvědčení napadán v klerikálních novinách ´Noviny zpod Radhoště´. 
Mluvil pro Masaryka působivě a mj. pravil, že celé Rakousko hledí k tomuto okresu 
s největším zájmem, jako snad k svému osudu a je na voličstvu, aby se snažilo, aby Ma-
saryk skutečně zvolen byl…Dále mluvil Masaryk. Mluvil o útocích klerikálů, které po-
řádají proti němu a žádal voliče, aby přemýšleli, než se rozhodnou pro kandidáta. Pra-
vil, že hlasy se nemají sčítat, ale také vážit!… 
     V den voleb docházely zprávy, které zaručovaly, že dosáhneme cíle a Masaryk 
se dostane do užší volby s Povondrou…Ke cti budiž konstatováno, že strana sociálně 
demokratická, jejížto voliči do jednoho odevzdali hlasy k užší volbě Masarykově, tím 
uskutečnila vítězství úplně. 
     Vím, že prof. Masaryk měl Kopřivnici rád. Říkával, že nejraději se dívá na krajinu 
s továrními komíny, z kterých se kouří. Je to znamení, že lidé pracují a mají chleba… 
A měl pravdu." 

Obr. 20: Vpravo u silnice  
               Hostinec U Heissigů 

Obr. 21: Hotel Amerika v Kopřivnici 

(pokračování příště) 
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník 
(pokračování z minulého zpravodaje) 

8. Kopřivnice  (Josef Adamec) 
     Tovární město s proslulými vagonkami, město, v němž se dávno vyráběly automobi-
ly, vlastně kočáry s namontovaným motorem. Rozvoj železnic znamenal  i rozvoj 
kopřivnické vagonky. Na samém prahu úzkého údolí, jímž se město protáhlo až ke 

Štramberku a téměř s ním splývá, vyrostla továr-
na světové pověsti. Její komíny se vypínaly vyso-
ko nad pokřivené střechy chalup a domků přitla-
čených k zemi a vévodily kraji i městu jako jejich 
pánové, Němci, kteří využívali své hospodářské 
moci, usilovně germanizovali a snažili se českým 
dělníkům i jejich dětem vtloukat do hlavy vědomí 
příslušnosti k oné širší vlasti, jejíž hlavou byla 
Vídeň. 

     Fabrika postavila německé školy, její náhončí pořádali v celém okolí "verbuňky" 
na české děti, fabričtí direktoři Němce protěžovali, pro české dělníky zbývala jen nej-
hrubší robota. Útisk a ústrky byly živnou půdou pro nespokojenost, která vyvrcholila 
propuštěním dvaceti čtyř českých dělníků. To se stalo signálem ke stávce. 
     Kopřivnická vagonka však dostala velké objednávky, továrna potřebovala zapracova-
né síly, a proto po šesti týdnech znovu přijala propuštěné dělníky do práce a s nimi se 
vrátili i stávkující. 
     Půldruhého roku nato se přišel do Kopřivnice o mandát ucházet T. G.Masaryk. 
Kopřivnický učitel Vilém Vavřík, čtenář Času a uvědomělý realista, byl "přívrženec roz-
hodný p. dr. Masaryka a propagátor myšlenek jeho a zásad". Obec řídil (a to doslova) 
tajemník Václav Růžička, na něhož i starosta Veřmiřovský mnoho dal. Přesto, že obecní 
výbor byl složen ze tří čtvrtin z klerikálů a staročechů, sympatizujících s „dajčfrajndli- 
chy“, věci se vyřešily vždy podle představ Růžičkových. Vavřík získal Růžičku pro Ma-
saryka a ve spolupráci s valašskomeziříčským dr. Kraiczem se dali do práce. 
     Rozpoutal se volební zápas, někdy úporný a tuhý, protože v Kopřivnici musel Masa-
ryk odrážet útoky nejen klerikálů, ale i některých sociálních demokratů. Místní dělnická 

organizace byla v té době rozštěpena - na Masarykovce a Smeta-
novce. Pro Masaryka se postavili především dělníci Jalůvka, 
Hrček, Šimíček…V užší volbě hlasovali pro Masaryka i ti orto-
doxní. 
     Výhodou Masarykovců bylo, že proti klerikálům stáli i soci-
ální demokraté. Kopřivnický kaplan P. Martin Chudoba, "kněz 
agilní a fanatický", chodil za Masarykem všude jako stín. Pole-
mizoval s ním v názorech o manželské rozluce, o Hilsnerovi, 

vyzvedával význam kněží - buditelů pro náš národ. A Masaryk jeho důvody vyvracel s 
biblí v ruce a na Chudobův chvalozpěv o kněžích - buditelích odpovídal: "Neměli jste 
nás uspat a nemuseli jste nás potom probouzet". Posluchačům se líbilo, jak trefně kapla-
na usadil. 

Obr. 18: Pohled na starou Kopřivnici 

Obr. 19: Volební výbor 
               v  Kopřivnici 
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Kniha o Závišicích 

Blahopřání jubilantům 

 Alois Michálek 
Marie Tomšíková 
Marie Váňová 

Josef Matula 
Marcela Šmelková 
Drahomíra Lošáková 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
2. 8.,  
6. 9. 

Od 8. 8. do 19. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená. 

Klub důchodců pořádá 
ve středu 24. srpna 2011 

TURISTICKOU VYCHÁZKU 
KE KAPLIČCE „U ZEMANŮ“. 

 
Sraz u obecního úřadu ve 14.00 hodin. 
Akce se uskuteční za příznivého počasí. 

Obec Závišice vydala publikaci  
Oldřicha Augustina Kuběny 

 
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky 

ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE 
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné). 

 

Knihu si můžete zakoupit na obecním úřadě 
 za dotovanou cenu 200,- Kč. 
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Pozvánky 

MARIANSKÁ POBOŽNOST U KAPLIČKY 

SE KONÁ 
 

V NEDĚLI 14. SRPNA 2011  

V 15.00 hod. 
 

ZA ÚČASTI O. Z. VAVRA 

ZÁVIŠANKA 

V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH 

P O  O B Ř A D U  J E  P Ř I P R A V E N O  

 P O S E Z E N Í  

 P Ř I  D E C H O V É  H U D B Ě  

CHOVATELÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZÁVIŠICE 

pořádají 
 

v sobotu 6. srpna od 16.00 hodin 
v prostorách za Obecním úřadem v Závišicích 

 

HOLUBÍ HODY. 
 

Holubáři budou nabízet kromě nadívaných pečených holoubat 
také guláš, klobásníky a koláče - frgály. 

 
Přijďte si pochutnat 

Těší se na vás holubáři 
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