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Radek Rýpar přivezl z Brna bronz 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 10/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 9. 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 
21.10.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

     Do Brna na čtvrtý závod série českého poháru  
vyslalo 17. září závišické judo jediného zástupce. 
V kategorii mladších žáků do 34 kg se v jihomoravské  
metropoli představil Radek Rýpar.  
V pavouku mezi 29-ti účastníky se utkal nejprve 
s litoměřickým Davidem Vavřinou a poměrně snadná 
výhra jej posunula do druhého kola k Dušanovi Kulíš-
kovi z judo clubu Olomouc. I s tímto mladším žákem si 
závišický borec poradil, ale ve čtvrtfinále byla situace 
o poznání těžší. Slovinec Matej Anzelak byl skvěle 
připraven a odsunul Radka do opravných bojů. Tady se 

pak v zápase o bronz dokázal prosadit i přes výborného Dominika Valdaufa z Kaplic 
a zaslouženě stanul na 3. příčce stupňů vítězů. 

Výsledky z dalších závodů: 
Velká cena města Ostravy 24. 9. 2011:   
Radek Rýpar      1. místo 
Filip Hanzelka   3. místo 
Mikuláš Plánka  3. místo 
 
O pohár primátora Frýdku-Místku 25. 9. 2011:  
Jakub Gajdušek   1. místo 
Radek Rýpar       3. místo 
Filip Hanzelka     9. místo 
Antonín Kořenek 9. místo   

Radek Rýpar na stupních vítězů  
přebírá ocenění za 3. místo. 

Nabízím geodetické práce, zpracování smluv a odhady nemovitostí. 
Bližší informace na tel.: 776 751 125 nebo na www.geoexpert.cz 

Placená inzerce 
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Branný závod  

Vývoz popelnic 7. října 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
    Obecní úřad informuje 

Vývoz popelnic v pátek 7. října 2011 proběhne 
už v časných ranních hodinách. 

Obec Závišice pořádá 
v sobotu 8. října 2011 

IX. ročník branného závodu. 
Prezentace: ve 14.00 hodin  

 na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce. 
Doprovodný program.  

     Párky na opékání pro děti zdarma. 
     Zveme všechny děti i rodiče! 

 Obec Závišice pořádá v pátek 28. října 2011 
 u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918) 

 lampiónový průvod se setkáním u pomníku padlých. 
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA. 

                                  Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice. 
Na závěr bude připraven ohňostroj. 

V neděli 30. října 2011od 15 hodin  
bude hrát na hřbitově v Závišicích 

k uctění Památky zesnulých dechová hudba Závišanka. 

Lampiónový průvod 

Památka zesnulých 
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 19. 9. 2011  
(číslo usnesení)                                                                 (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání    
schvaluje   
121/2011  program 7. zasedání ZO                                                                          8-0-0                 
volí: 
122/2011  návrhovou komisi 7. zasedání ZO ve složení: Petr Heralt, Mgr. Aleš Jarolím 
                                                                                                                                  6-0-2 
123/2011  ověřovatele zápisu ze 7. zasedání ZO: Mgr. Hana Sopuchová a Pavla Hyklová                                             
                                                                                                                                  6-0-2 
bere na vědomí 
124/2011  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy 
                 starosty a  zastupitelů o činnosti obce                                                     8-0-0 
schvaluje: 
125/2011  využití prostor budovy obecního úřadu po ukončení provozu pivnice 
                 a to následovně: 
                 - úřad bude přestěhován do přízemí 
                 - v prostorách stávajícího úřadu vznikne oddělení mateřské školy od 1.9.2012 
                 - přípravou tohoto projektu pověřuje starostu obce a místostarostu obce 
                                                                                                                    8-0-0 
126/2011  navýšení provozního příspěvku Základní škole a Mateřské škole Závišice, 
                 příspěvkové organizaci na rok 2011 o 120.000,- Kč                               8-0-0 
 
127/2011  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2011 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                            8-0-0 
 
128/2011  zveřejnění záměru darovat pozemky parc. č. 543/31, 543/32 a 792/1  
                 ve vlastnictví obce Závišice, které jsou zastavěny komunikací II/482 
                 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (viz příloha)                             8-0-0 
 
129/2011  uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
                 mezi žadatelem ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Závišice, na uložení elektrické 
                 přípojky NN do pozemku parc. č. 1213 ve vlastnictví obce, za předpokladu, 
                 že veškeré náklady budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice 
                 částku 1.000,- Kč za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce 
                 podepsáním této smlouvy v předloženém znění (viz příloha)                 8-0-0 
                                   
130/2011  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem Petrem 
                 Zábranským a obcí Závišice, na uložení vodovodní přípojky do pozemku 
                 parc. č. 1213 ve vlastnictví obce, za předpokladu, že veškeré náklady 
                 budou hrazeny žadatelem a žadatel uhradí obci Závišice částku 1.000,- Kč 
                 za zřízení tohoto břemene a pověřuje starostu obce sepsáním a podepsáním 
                 smlouvy                                                                                                   8-0-0 
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Malé nahlédnutí do hokejového týmu Závišic 

     V dnešním sportovním okénku bych Vám rád přiblížil hokejové 
mužstvo, které hájí barvy Závišic. Na rozhovor jsem si pozval  
Ondru Kahánka, který ostatním spoluhráčům kryje záda v brance. 
Vítám Tě a hned přejdeme k první otázce: 
1. JAKOU SOUTĚŽ HRAJETE? 
    Dobrý den všem. Hrajeme Městskou hokejovou ligu neregis- 
    trovaných v Kopřivnici. 
    Ta je rozdělená do tří ligových skupin. My jsme v druhé lize. 
2. OD KTERÉHO ROKU HRAJETE? 
    Třetí ligu jsme začali hrát v sezóně 2007-2008. A od následující 
    sezóny jsme postoupili do druhé ligy.     

3. NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCH TÝMU? 
    Asi největší úspěch byl postup ze třetí do druhé ligy, jak už jsem zmiňoval v předešlé 
    otázce. 
4. JAK ČASTO TRÉNUJETE A HRAJETE ZÁPASY? 
    To je těžko říct. Snažíme se sejít aspoň 2x týdně na trénink, ale záleží jak kdo může. 
    Zatím ještě nejsme profíci (úsměv), takže dle volného času všech. Jinak zápasy 
    máme 3x do měsíce dle rozlosování. 
5. MŮŽEŠ NÁM VYJMENOVAT BORCE, KTEŘÍ HÁJÍ BARVY ZÁVIŠIC? 
   Bártek Tomáš, Blahuta Tomáš, Gurka Dan, Janek Miroslav, Jašek Dan,  
   Jašek Radoslav, Jašek Václav, Kahánek Ondra, Kazda Pavel, Konečný Radim, 
   Lichnovský Martin, Lošák Drahomír, Lošák Radoslav, Macháček Miroslav,  
   Navrátil Lukáš, Novobilský Tomáš, Soukup Lumír, Špaček Libor 
6. KDY HRAJETE NEJBLIŽŠÍ UTKÁNÍ? 
    Teď hrajeme v sobotu 24.9.2011 ve 21.15 hod., to asi ale ještě článek nevyjde, 
    takže mohu pozvat 16.10. v 11.00 hod., 23.10. v 17.45 hod., 29.10. v 13.15 hod. 
    Hraje se vždy v Kopřivnici na zimním stadionu. 
    Jinak si můžete další utkání najít na stránkách http://mhliga.webnode.cz/ 
7. CO VZKÁŽEŠ NAŠIM ČTENÁŘŮM A ZÁROVEŇ SPOLUOBČANŮM? 
    Přijďte nás podpořit svými hlasivkami k ještě lepším výkonům! 
 
     Děkuji Ti, že sis našel chvilku na krátký rozhovor a přiblížil nám hokejový tým 
Závišic. Já bych chtěl týmu popřát, věřím že i za většinu obyvatel naší malebné vísky, 
hodně úspěchů a co nejméně zranění. 
     Čtenáři, kteří chtějí zhlédnout fotografie z posledního zápasu proti Mošnovu,  
který se konal v neděli 18.9.2011, mají možnost na stránkách http://www.zavisice.cz/ 
(fotogalerie-sport). 
 
                                                                                                   Hráče zpovídal  
                                                                                                  Lípový Ladislav 
                                                                                                místostarosta obce  
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Jak se připravit na topnou sezónu…. 

       Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a majitelé nemovitostí by se na toto obdo-
bí měli náležitě připravit. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí 
k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných komínech. Že nejde  
o plané varování, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslez-
ského kraje, územní odbor Nový Jičín, kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2011 již  
17 požárů. 
Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů 
a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola 
technického stavu komína odborníky - kominíky.   
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať 
již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem 
uhelnatým. 
Mnozí občané již zaregistrovali v médiích informaci, že od 1. ledna 2011 nabylo účin-
nosti  nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Co se oproti minulosti 
nezmění, je povinnost nechat si pravidelně komín vyčistit a zkontrolovat jeho technic-
ký stav. 
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním 
provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, a při sezónním 
provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny.  
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 
provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění 
jednou ročně.  
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépo-
mocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést i kontrolu 
komínu a nebo revizi komínu  v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič nebo 
hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní 
zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.  
V případě vzniku požáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s rozvahou a bez pa-
niky. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo 
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny pomocí vhazování 
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ale to pouze v případě, 
že by nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva 
HZS Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Kniha o Závišicích 

131/2011  vzdání se části katastrálního území obce Závišice - pozemku parc. č. 1148/9 
                 díl a (6m2) a díl b (0,15 m2) ve prospěch města Příbora - dle geometrického 
                 plánu (viz příloha)                                                                                   8-0-0 
rozhodlo 
132/2011  neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu obce Závišice pro SALUS o.p.s. 
                                                                                                                                  8-0-0 
.…………………                                                                  ………………….. 
  Ladislav Lípový                                                         Zdeněk Vajda 
místostarosta obce                 starosta obce  

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. 

V neděli 30. října 2011 končí letní čas: 
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny. 

Provoz sauny od 6. října 2011 

       Čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.     ženy 
       Pátek    16.00 - 20.00 hod.     muži 

Ukončení letního času 
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Diamantová svatba 

Blahopřání jubilantům 

 Václav Havrlant 
Jarmila Hanzelková 

Antonín Šimíček 
Josef Kubín 

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: 
4. 10. 
1. 11. 

Ve středu 12. října 2011 v 16 hod. 
se bude konat v zasedací místnosti ObÚ 

schůzka Klubu důchodců. 
Srdečně zveme mezi nás všechny,  

kteří už dorostli do důchodového věku a nejsou členy klubu. 
Těšíme se na Vás. 

Děkuji všem, kteří se podíleli  
na přípravě Jiřinkového odpoledne 
a paní Haně Sopuchové za krásnou 
výzdobu. 
                                        J. Janková  

Ve čtvrtek 29. září 2011 oslavili  
Diamantovou svatbu  

 

manželé Božena a Oldřich Hývnarovi 
               

Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody  
do dalších společných let. 
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(pokračování příště) 

     Masarykovým názorům se dostávalo živého ohlasu, ale zdaleka nikoli vždy souhlasu. 
Už proto, že - jak ukazuje Jan Patočka - ve svých teoriích, a nakonec i v životní politic-
ké praxi, vedle sebe vztyčil jako dva základní sloupy v podstatě dva protichůdné princi-
py: Prozřetelnost, řídící svět i osobní osudy a vyjevující se jako prst Boží často v naho-
dilostech, ale rovněž pozitivistickou víru v zákonitý, přísně determinovaný vývoj. 
     T. G. Masaryk byl - překvapivě hlavně ve zralém věku - především muž činu. 
Byl jedním z těch, pro něž platí biblické: nikoli dle slov, nýbrž podle skutků poznáte je. 
     Poslancem se Masaryk stal právě díky hlasům našich otců, dědů a pradědů, díky 
podpoře voličů valašských a lašských měst a obcí. A to nejen ve třinácti volebních  
městech, ale díky podpoře širokých vrstev obyvatelstva i dalších měst a obcí Moravy 
a Slezska. 
     V Čechách se záměr kandidovat prof. Masaryka setkal s naprostým nepochopením. 

Novojičínská liga v požárním útoku 
 
     Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši muži v Novojičínské lize 2011 v požárním 
útoku, která se v letošním roce skládala z 9 vybraných soutěží v našem okrese 
a skončila v sobotu 17. září. 
Pěknými výkony na většině soutěží vybojovali při velké konkurenci předních druž-
stev okresu celkové 2. místo, za které si domů dovezli krásný pohár. 
Vylepšili tak umístění z loňského roku, kdy vybojovali celkové 3. místo, a potvrdili, 
že patří do okresní špičky. 
Tohoto úspěchu dosáhl kolektiv ve složení Jiří Lošák, Tomáš Both, Roman Číp, 
Ondra Kahánek, Honza Kuběna, Ondra Číp a Štěpán Vavřík, které podle potřeby 
výborně doplňovali Roman Lošák, Martin Janek a Michal Matzke. 
 
                                                                                                   Ing. Josef Kuběna 
                                                                                                 starosta SDH Závišice 

Informace od hasičů 
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Historie obce - z archivu Lubomíra Buska - II. ročník 
(pokračování z minulého zpravodaje) 

10. Nový Jičín  (Josef Adamec) 

Nový Jičín bylo německé město se silnou českou menšinou. Kousek za náměstím 
stojí (a stál) Národní dům, bývalá česká beseda, kde se konaly volební schůze. Agita-
ci pro Masarykovu kandidaturu vedl novojický advokát dr. Derka, který znal Masary-
ka ještě ze svých pražských studií. 

Dr. Derka později vzpomínal: „…Když mne došla zpráva, že prof. Masaryk bude 
kandidovat v našem kraji, měl jsem z toho opravdovou radost…První Masarykova 

voličská schůze byla svátkem celé české menšiny 
– byla to první česká veřejná schůze, lidé mu 
viseli na rtech a jeho slova přímo hltali…“ 
„…Jednou Masaryk přednášel v Novém Jičíně  
a mluvil na téma Co je demokratismus“, dodává 
jiný jeho příznivec, Cyril Kolář. A pokračuje: 
„Na přednášku přišlo asi padesát nebo šedesát 
lidí. Klerikálové – jak se tehdy říkalo lidovcům - 
se ho báli. Každý se na demokratismus díval jak 
na ďábla…Na té přednášce o demokratismu to 
vzal tehdy pan profesor od základu. Řekl, že 
Kristus byl největší demokrat, nejvýš spravedlivý, 
že se nemusí nikdo toho slova bát a pak nastínil 
celý vývoj demokratismu až do dnešní doby. Kle-
rikálové, ti se tomu moc divili, že Kristus byl také 
demokrat a od té doby se dívali v Jičíně na demo-

kraty docela jinak… 
     Masaryk přinesl mezi lid nové poznání a bylo pak s nimi docela jiné jednání  
a debata…“ 

Obr. 25: Hostinec Národní dům 

     ZÁVĚR  (Josef Adamec) 
 

     Osobnost T. G. Masaryka patří k těm, které lze nejstručněji charakterizovat: tvůrci 
dějin. Stal se hlavním zakladatelem československého státu. Právě on, do první světo-
vé války odmítající revoluční akty a spatřující v Rakousko - Uhersku sice nikoli opti-
mální, avšak za dané situace vhodný rámec pro vývoj českého národa.  
     Před světovou válkou patřil T. G. Masaryk k nejvýraznějším osobnostem u nás. 
Ale také k nejspornějším. Jím založená (roku 1900) strana, nazvaná nejprve lidovou, 
poté pokrokovou, ale ve veřejnosti známá jako realistická, patřila k nejmenším, avšak 
mezi inteligencí měla - díky svému tvůrci a vůdci - vysokou autoritu a vliv. 
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Pozvánky 
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Maminky 
přijďte za námi na 

C V I Č E N Í   S   D Ě T M I 
Zatančíme, zařádíme, pokecáme a hlavně se seznámíme. 

Pro děti ve věku 0 - 4 roky. 
Kde: ve školní tělocvičně 

Kdy: od října každý čtvrtek od 9.30 - 10.30 hod. 

11 

Zpravodaj /říjen 2011 

Anketa 
Zeptali jsme se školních dětí:  
 „Co se ti nejvíce líbilo na Dnech NATO na letišti v Mošnově?“ 
 
Mi se líbili vojáci, jak osvobodili velké bílé letadlo.                                          Julinka 
Jak tam cvičili služební psy.                                                                               Terezka 
Stíhačky a tank.                                                                                                   Patrik 
Ti policajti – jak jsme seděli v služebním autě a tam jsme troubili a houkali. 
Potom letadla, nejvíc to modré, střílení laserovou pistolí a hlavně tanky.         Viktor 
Stíhačky a krásní koně.                                                                                       Katka 
V Mošnově se mi líbila letadla a prohlížení aut.                                                Vojta 
Nevím, líbilo se mi úplně všecko.                                                                       Honzík 
Letadla a vrtulníky.                                                                                             Nikolka 
Prohlídka aut celní správy a Policie ČR. 
Líbila se mi ukázka cvičených policejních psů.                                                 Adam 
Přelet stíhaček Gripen.                     Zuzka 
Střílení laserovou pistolí na terč.                                                                        Mikoláš 

     V pátek 23. září pan Ing. Pavel Boháč zařídil dětem ZŠ a MŠ prohlídku vojenských 
a policejních vozů v areálu letiště Mošnov v rámci oslav Dne NATO.  
Děti měly možnost vidět výcvik policejních psů, mohly si zastřílet do terče z laserových 
pistolí, prohlídly si auta policie a celní správy.  
Za tuto akci panu Boháčovi všichni děkujeme. 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

Základní škola 

     V měsíci září jsme opět do školky přivítali nové děti. Některé byly moc šikovné, 
jiné „zazpívaly“ na tu známou slzičkovou notičku, ale my paní učitelky víme, že se 
jim už brzy ve školce zalíbí a budou se do ní těšit. 
     Hned v prvním týdnu jsme tradičně navštívili „Švestkovou babičku“ (p. Dášu 
Galiovou - pro ty, kteří ještě nevědí, která to je), která vstala moc brzy, aby pro nás 
upekla pravé švestkové koláče. Fialovo-modré pusinky od ucha k uchu nám prozradi-
ly, jak všem chutnalo. „Babičko děkujeme“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Taky si předškolní děti zavařily švestkový kompot k nedělnímu řízku. Menší děti 
si zase udělaly jablíčkový kompot, který měly k obědu ve školce a zbylo i pro velké 
školáky i paní učitelky. Za to dostaly pochvalu. 

      
 
 
 
     V pátek 23. 9. jely některé děti na exkurzi  
do Mošnova na letiště. 
      

 
 

 

A vám, milí Závišané, přejeme švestiček plný pytlíček 
a k tomu velkou bedničku, kam si dáte jablíčko k jablíčku. 

                                                                                                                 p. učitelky MŠ 

     Školní rok 2011/2012 byl slavnostně zahájen panem starostou a novou paní ředitel-
kou Mgr. Danou Hýlovou. Žáci byli pozváni panem starostou na zmrzlinový pohár. 
     Do první třídy nastoupilo 10 žáčků: Max Bartoň, Tobiáš Bartoň, Patrik Bartoš, 
Ondřej Gajdušek, Matěj Jarolím, Michal Kuběna, Nikola Boháčová, Anna Ficbauerová, 
Kateřina Lípová a Marie Najvarová. Celkem školu navštěvuje 37 žáků. 
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Sběr nadměrného odpadu 

 Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 14. října 2011. 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tato čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohos-
tinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné a tabulkové sklo   sklo 
 igelit     kovový šrot např.pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest 
 hadice     a jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

  Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 14. října 2011. 
                                    Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 
               před obecním úřadem                                     15.00 - 15.45 hod. 
               dolní konec - u transformátoru                       15.50 - 16.15 hod. 
               Paseky - u Matulů                                           16.20 - 16.40 hod. 
               Paseky - u Bajerů                                            16.45 - 17.00 hod. 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje     televizory, ledničky 
 rozpouštědla, kyseliny                                     (odevzdat do E-domku) 
 barvy, laky, lepidla  
 hnojiva, léky                                                    zářivky, baterie, akumulátory 
 materiály obsah. dehet, azbest                         (odevzdat do E-domku) 
              obaly obsah. nebezpeč. látky                             
 jiné chemikálie                                                pneumatiky 
                                                                          (odevzdat prodejci nebo  
                                                                                       ve sběrném dvoře)                                                     

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2011,  
případně občanský průkaz. 
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E-domek 
Sběr velkých elektrozařízení 

Vysloužilá elektrozařízení můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,  
který je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice. 

Provozní doba E-domku: 
Pondělí          13 - 17 hodin 
Středa            13 - 17 hodin 

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení: 

∗ chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 

∗ velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, 
                                                     kuchyň. sporáky,…) 
∗ elektronické nářadí a nástroje 

∗ televizory, počítačové monitory 

∗ výpočetní technika (počítače, tiskárny)  

∗ spotřební elektronika (rádia, rádiomagnetofony,...)  

∗ hračky, vybavení pro volný čas a sport 

∗ akumulátory 

 
 
 
- lineární (trubicové) zářivky 
 
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí  
 
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí  
 
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky 
 
- světelné zdroje s LED diodami 
 
 

                         Do E-domku můžete dále odevzdávat: 

Do E-domku nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky 
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E-box 
Sběr malých elektrozařízení 

Vysloužilá malá elektrozařízení můžete vhodit 
do nádoby k tomu určené, tzv. E-boxu, který je umístěn 

 
 
 

                 Do E-boxu patří: 
- drobná elektrozařízení - nefunkční kalkulačky, telefony, 
   MP3 přehrávače, discmany, kamery, fotoaparáty, DVD 
   přehrávače, drobné počítačové vybavení, elektrické 
   hračky,… 
- baterie, akumulátory (vhazujte do oddělené části E-boxu 
                                        nad vhozovým otvorem)  
                    
                Do E-boxu nepatří: 
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku) 

na schodišti 
 v budově Obecního úřadu Závišice  

     V obci máme rozmístěno 19 kontejnerů na odkládání biologicky rozložitelného 
odpadu. V poslední době bylo ze strany občanů či chatařů polámáno 7 těchto nádob. 
K jejich poškození došlo především z důvodu vhazování velkého množství jablek 
a podobného velmi těžkého odpadu, případně vstupováním do kontejnerů a ušlapová-
ním odpadu, aby se tam ještě více vešlo. 
     Tyto kontejnery jsou určeny na likvidaci zbytků a ne na likvidaci shnilé úrody. 
Nejsou určeny ani na odkládání trávy ze zahrad či luk - což je také běžný jev - ne však 
jev v dobrém slova smyslu. 
Majitel pozemku je povinen produkty ze zahrady (seno, tráva, jablka apod.) užívat  
ke své potřebě, případně je likvidovat v souladu s obecně závaznými předpisy 
(kompostovat, mulčovat apod.). 
     Mimo to je sběr BRO jen jakýsi bonus ze strany obce, který je velmi nákladný 
pro obec a ne pro samotného občana nebo zahrádkáře, protože náklady na likvidaci 
takových odpadů nejsou obsaženy v poplatcích za odpad. 
Náklady obce jsou tak vysoké, že zvažujeme zrušení tohoto systému. 
                                                                                                                Zdeněk Vajda 
                                                                                                                 starosta obce 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 


