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Obecní úřad informuje
Vítání občánků
Sociální komise obce Závišice pořádá

v neděli 28. října 2012 od 15.00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu

V Í TÁ N Í O B Č Á N K Ů
Společně s vystoupením dětí z mateřské školy přivítáme nové občánky Závišic,
kteří se narodili v období od června 2012.

Lampiónový průvod
Obec Závišice pořádá

v neděli 28. října 2012

Ukončení letního času

u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného
československého státu (28.10.1918)
lampiónový průvod
se setkáním u pomníku padlých před školou.
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice.
V neděli 28. října 2012 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.

Na závěr bude připraven ohňostroj.

Památka zesnulých
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 10/2012 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 9. 2012, 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
24.10.2012*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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V pátek 2. listopadu 2012 od 16 hodin
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých
dechová hudba ZÁVIŠANKA.
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 19. 9. 2012
(číslo usnesení)

(hlasování pro-proti-zdržel se)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
216/2012 program 12. zasedání ZO

7-0-0

volí:
217/2012 návrhovou komisi 12. zasedání ZO ve složení: Mgr. Aleš Jarolím
a Mgr. Dana Hývnarová

7-0-0

218/2012 ověřovatele zápisu z 12. zasedání ZO: Marta Najzarová a Pavla Hyklová
7-0-0
bere na vědomí:
219/2012 informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy
starosty obce a zastupitelů o činnosti obce
7-0-0

Zumba pro dospělé
Kde - Závišice, tělocvična
Kdy - každé pondělí 18:00 - 19:00 hod.
Vstupné 60,-, děti do 12 let 30,-, zvýhodněná permanentka 10 lekcí 500,Přijďte se odreagovat a zatančit si, je to pro všechny bez rozdílu věku, pohlaví,
tak se nebojte a přijďte vyzkoušet!
Variace si ukážeme i pomalu, ať si to každý užije!

220/2012 odstoupení Mgr. Hany Sopuchové z funkce člena Zastupitelstva obce
Závišice a z funkce předsedkyně kulturní komise ke dni 31. 8. 2012 7-0-0
221/2012 nastoupení Ing. Zdeňka Pecha do funkce člena Zastupitelstva obce Závišice
dnem 1. 9. 2012 a složení jeho slibu
8-0-0
schvaluje:
222/2012 úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2012 v předneseném znění
(viz příloha)
8-0-0
223/2012 pořízení aktualizace Územního plánu Závišic a určuje hradit náklady na její
pořízení s 50 % podílem obce a s 50% podílem jednotlivých žadatelů, jejichž
žádostem bylo vyhověno
8-0-0
224/2012 uzavření dohody mezi městem Kopřivnice o obcí Závišice o úhradě neinvestičních výdajů na žáky základních škol, trvale žijících v Závišicích a navštěvujících základní školy zřizované městem Kopřivnice na rok 2012 a to
ve výši 2.350,-Kč/žák/rok a pověřuje starostu obce podepsáním této dohody
v předloženém znění (viz příloha)
8-0-0
225/2012 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi žadatelem ČEZ Distribuce a.s. a obcí Závišice na umístění zemního
vedení VN (parc. č. 794) a nadzemního vedení NN (parc. č. 777/2),
pověřuje starostu obce jednáním s žadatelem o případném zvýšení částky
za zřízení věcného břemene a pověřuje starostu obce podepsáním této
smlouvy (viz příloha)
8-0-0
2

Zumba pro děti
Kde - Závišice, tělocvična
Kdy - každé úterý v 16:45 - 17:30 hod.
Zumba pro děti je cvičení speciálně upravené pro děti - děvčata i chlapce
ve věku 6 - 12 let.
Obsahuje prvky stylů jako je hip-hop, reggaeton a pop.
Vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína,
sebevědomí a týmová spolupráce.
Navíc se u Zumby děti skvěle zabaví.

Těším se na Vás
Heidi Steckerová, licencovaná Zumba instruktorka
tel. 733 180 370
www.zumbasheidi.cz
Facebook - Zumba s Heidi
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Proto byla povolena další (druhá) třída. Dosavadní budova však nestačila tomuto počtu
žáků a situace vyžadovala rozšíření školní budovy a zvýšení na poschodí, což bylo
dokončeno roku 1884. Po dobu přístavby školy (1882-1884) byla učebna pro druhou
třídu zřízena v bývalém fojtství čp. 1 v najaté místnosti. V přízemí rozšířené školy byl
byt pro nadučitele (Josef Pavelka byl 28. 9. 1884 jmenován nadučitelem) vzniklý rozšířením původního malého učitelského bytu o bývalou třídu, naproti přes chodbu pak
ve druhé půlce přízemí byl zřízen malý byt pro druhého učitele a též obecní kancelář,
která však měla vchod zvenku od severní strany. Obě třídy byly v 1. poschodí.
Zvětšená školní budova byla 26. října 1884 slavnostně vysvěcena štramberským
farářem P. Josefem Nehudkem a další den se v ní začalo vyučovat.
(pokračování příště)

Zastupitelstvo obce po projednání
schvaluje
226/2012 ponechat zůstatek z vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění dopravní
obslužnosti za rok 2011 na zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení
částky na úhradu ztrátovosti v roce 2013
8-0-0

Prodejna Jednota

Pozvánky
Sbor dobrovolných hasičů Rybí pořádá
dne 20.10.2012 v sále Besedy
KRMÁŠOVOU ZÁBAVU.
Začátek v 19.00 hod., vstupné 70,- Kč,
k tanci i poslechu hraje L&P.
občerstvení - bohatá tombola - speciality zabijačkové kuchyně
Srdečně zvou hasiči
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bere na vědomí
227/2012 závěrečný účet DSO Sdružení Povodí Sedlnice v předloženém znění
(viz příloha)
8-0-0
Zastupitelstvo obce po projednání
228/2012 1. schvaluje přijetí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Protipovodňová opatření obcí v povodí Sedlnice“
pro příjemce podpory DSO Sdružení povodí Sedlnice, se sídlem Závišice 115,
IČ 70237093, na které bylo vydáno rozhodnutí č. 11091171-SFŽP
2. pověřuje a opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí
Sedlnice realizovat veřejnou zakázku na projekt „Protipovodňová opatření
obcí v povodí Sedlnice“ schváleným pod č. rozhodnutí 11091171-SFŽP
3. pověřuje a opravňuje Shromáždění starostů DSO Sdružení povodí
Sedlnice projednáváním a podpisem všech smluv včetně dodatků, které se
týkají projektu „Protipovodňových opatření obcí v povodí Sedlnice“ schváleným pod č. rozhodnutí 11091171-SFŽP
4. schvaluje spoluúčast obce Závišice na spolufinancování akce ve výši
max.200.000,-Kč a to z rozpočtu obce na rok 2013
8-0-0
rozhodlo
229/2012 neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu obce Závišice pro SALUS o.p.s.
na rok 2013
8-0-0
jmenuje
230/2012 inventarizační komisi ve složení Marta Najzarová, Mgr. Dana Hývnarová
a Miroslava Sopuchová a pověřuje tuto komisi přípravou soupisu věcí určených k vyřazení z evidence majetku obce
7-0-1
schvaluje
231/2012 přerušení činnosti kulturní komise z důvodu dočasného neurčení předsedy
a pověřuje starostu obce, aby vykonával činnosti s kulturou spojené
a schvaluje, že nový zastupitel Ing. Zdeněk Pech bude členem Zastupitelstva
obce Závišice dočasně bez předsednictví ve výboru či komisi od 1. 9. 2012
do určení předsednictví na následujícím zasedání zastupitelstva
8-0-0
.…………………
…………………..
Ladislav Lípový
Zdeněk Vajda
místostarosta obce
starosta obce
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Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - III. ročník
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska

Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se budou konat

XI.

v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu
v obci, která náleží do územního obvodu Moravskoslezského kraje.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích), může požádat o vydání voličského průkazu:
- osobně na ObÚ Závišice do 10. října 2012 do 16 hodin,
- žádostí v listinné podobě opatřenou úředně ověřeným podpisem voliče
- žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
voliče
- žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
Žádost musí být doručena Obecnímu úřadu Závišice nejpozději do 5. října 2012.
Obecní úřad předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování ve volebním okrsku spadajícím
do územního obvodu Moravskoslezského kraje.

Závišice mají školu
23. října 1849 byla budova slavnostně vysvěcena a předána svému účelu.
Byt nebyl učitelem Josefem Markem používán. Obsazen byl až po r.1870 novým učitelem Josefem Pavelkou, štramberským rodákem, který přišel ze školy v Kopřivnici.
Zatímco Ondřej Váňa neměl žádnou učitelskou průpravu, Valentin Marek vykonal zkoušky učitelské způsobilosti r.1815 a jeho syn Josef r.1837. Teprve po roce
1849 se všichni učitelé museli vzdělávat na dvouleté přípravce. Po zřízení učitelského
ústavu v Příboře roku 1875 měli už učitelé kvalitní odborné učitelské vzdělání (první
absolventi vyšli z ústavu roku 1877).
Po smrti Josefa Marka r.1869 byl zastupitelstvem obce 17. 12. 1869 zvolen
a císařsko-královskému místodržitelství v Brně navržen k potvrzení jako učitel
v Závěšicích Josef Pavelka z Kopřivnice. Potvrzen byl 10. 1. 1870 s ročním platem
210 zlatých rakouské měny. Do obce se přistěhoval do školního bytu 1. února 1870.
Nebyl to žádný začátečník a měl už určité vyšší vzdělání, jak lze usuzovat z toho, že
od r. 1871 vyučoval kromě základních, už dříve zavedených předmětů též zeměpisu,
dějepisu, silozpytu (= fyzika) a přírodopisu. Při nástupu shledal vnitřní zařízení školní
budovy velmi špatným, učitelský byt byl zpustlý (nebyl dosud obýván) a musel být
opraven, stejně jako učebna. Školu v té době navštěvovalo 98 dětí (45 chlapců a 53
dívek). Pro své pokrokovější smýšlení (vyučoval základům přírodních věd) měl
problémy se štramberskou farností, neboť výuka náboženství postupně přecházela
na štramberské kněze a do r.1875 už plně náboženství vyučoval P. František Klos,
kooperátor ve Štramberku a po něm jeho následovníci, z nichž nejvýznamnější byl
později P. Jan Hrubý, konsistorní rada a farář ve Štramberku, který vyučoval náboženství od r.1906 až do r.1940. P. Hrubý dokonale znal obec a podílel se i na stavbě kostela v obci v letech 1934 -1935.
Po prodloužení povinné školní docházky o 2 roky (do 14 let) v r. 1871 došlo
ke zvýšení počtu žáků. Z 98 žáků ve šk. roce 1872/73 až na 145 ve šk. roce 1881/82.

Voličům budou dodány nejpozději 9. října 2012 hlasovací lístky spolu s informacemi
o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů, Obecní úřad Závišice a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic).
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13: Půdorys přízemí po rozšíření r. 1884

14: Půdorys poschodí po rozšíření
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Informace od hasičů

Sběr nadměrného odpadu

Honza Kuběna na Mistrovství ČR v požárním sportu
Největšího úspěchu v novodobé historii závišických hasičů dosáhl Honza Kuběna,
když se díky výborným výsledkům v Českém poháru probojoval v běhu na 100 m
s překážkami na Mistrovství ČR v požárním sportu, které proběhlo ve dnech
31. 8. - 2. 9. 2012 v Uherském Hradišti na tartanovém oválu krásného lehkoatletického
stadiónu. Po výborném výkonu vybojoval časem 17,39 s 21. místo ze 151 dobrovolných hasičů. Tomuto vynikajícímu výsledku přihlížela ze zaplněných ochozů i delegace našich hasičů, která Honzu mocně povzbuzovala.

Sběr nadměrného odpadu se bude konat v pátek 12. října 2012.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlu a na horním konci u lávky.

Naši hasiči na Českém poháru
Na poslední závod Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami, kde se utkávají
nejlepší profesionální a dobrovolní hasiči z celé republiky, vyrazili naši hasiči v sobotu
15. září do Ostravy. Ondra Kahánek obsadil 38. místo časem 17,78 s. Honzovi Kuběnovi se tolik nedařilo a po neplatném pokusu obsadil až 87. místo z 92 závodníků.
V celkovém hodnocení Českého poháru 2012 po 6 závodech (prvních dvou závodů
v Čechách se kluci nezúčastnili) obsadil Honza 43. místo a Ondra 86. místo ze 350
závodníků.
Muži v Novojičínské lize opět stříbrní
Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši muži v Novojičínské lize 2012 v požárním útoku, která se v letošním roce skládala z 11 vybraných soutěží v našem okrese a skončila
v sobotu 22. září.
Pěknými výkony na většině soutěží vybojovali při velké konkurenci předních družstev
okresu celkové 2. místo, za které si domů dovezli krásný pohár.
Obhájili tak umístění z loňského roku a potvrdili, že stále patří do okresní špičky.
Tohoto úspěchu dosáhl kolektiv ve složení Jiří Lošák, Tomáš Both, Roman Číp, Ondra
Kahánek, Honza Kuběna, Ondra Číp, Štěpán Vavřík a Roman Lošák.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
Sbor dobrovolných hasičů
ZÁVIŠICE
Vás zve
na

III. ročník Železného hasiče obce Závišice
Místo konání: areál ZŠ a kostela v Závišicích
Datum konání: sobota 13. října 2012
Začátek soutěže: 13:00 hod.
Kategorie:
muži do 30 let, muži nad 30 let
Soutěž bude napodobovat seriál soutěží TFA.
16

ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest
a jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu se bude konat v pátek 12. října 2012.
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
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet, azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
jiné chemikálie

NE
televizory, ledničky
(odevzdat do E-domku)
zářivky, baterie, akumulátory
(odevzdat do E-domku)
pneumatiky (odevzdat prodejci
zdarma nebo ve sběrném dvoře
v Kopřivnice za úplatu)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2012,
případně občanský průkaz.
5
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Skautský oddíl Minehawa

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

CO SE U NÁS DĚLO…
Zahajovací schůzka
Náš další oddílový rok jsme zahájily tradiční zahajovačkou, která se uskutečnila
v neděli 9. září 2012. Štramberské i závišické skautky se sešly ve svých klubovnách,
kde si zahrály hry, domluvily se na termínu schůzek a každá členka si nakreslila na
papír svůj vlastní erb. Po dokončení programu v klubovnách se obě skupinky vydaly
na cestu – na louku mezi Závišicemi a Štramberkem. Na tomto místě jsme si společně zahrály seznamovací hry, abychom se blíže poznaly, poté si rozdaly plán akcí
a památeční lístečky a vydaly se zpátky domů.
Skautská pouť
Již druhým rokem jsme uspořádali akci s názvem „Skautská pouť“, která proběhla
v sobotu 15. září 2012 ve skautském centru VANAIVAN v Kopřivnici. Pro návštěvníky si každý skautský oddíl připravil stánek s různými aktivitami, např. střílení
z luku či ze vzduchovky, vyrábění z marcipánu nebo z korálků, a mnoho dalšího.
Dále zde byla také možnost zakoupit si různé skautské propagační předměty, vyzkoušet si „Big swing“, což byla obrovská houpačka, anebo si zkusit projít přes lanové překážky, vylézt na lezeckou stěnu, zajezdit si na koni… Proto neváhejte a příští
rok se přijďte také podívat.

CO NÁS ČEKÁ…

Do E-domku můžete dále odevzdávat:
Drakiáda
- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí

Tato tradiční drakiáda proběhne v neděli 14. října 2012 v 15:00 hodin na louce
nad ZŠ Alšova v Kopřivnici.
Sraz: v 13:45 hodin u obecního úřadu v Závišicích
S sebou: svačinu, pití, družinového draka

- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky

Kimegal

- světelné zdroje s LED diodami

Zveme všechny, kteří mají rádi přírodu a pohyb, na další ročník adrenalinového orientačního závodu, který se uskuteční v sobotu 20. října 2012. Do soutěže lze přihlásit tým o 2 – 5ti lidech, vítány jsou zejména rodinné týmy.
Sraz: v 9:00 hodin ve skautském centru VANAIVAN
(Kopřivnice, ul. Komenského 1520)

Do E-domku

nepatří pneumatiky, běžné, reflektorové a halogenové žárovky
6
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Školní okénko
Září v naší škole
Září ve škole uteklo našim dětem jako voda a my bychom rádi zavzpomínali
na akce, kterými jsme si společně s nimi prošli.
Ve středu 5. září zhlédly menší děti Africkou pohádku od divadelníků z Hradce
Králové. Žáci 1.- 5. ročníku byli poučeni zubní preventistkou o zubní hygieně.
V pondělí 10. září nás opět navštívila „Zuzana z Ostravy“ z agentury Faust zabývající se preventivními programy, která si s dětmi tentokrát promluvila na málo známé téma ,,Komunikace a média“.
Den otevřených dveří proběhl ve středu 12. září odpoledne a zúčastnili se jej
zejména občané dříve narození.
V úterý 18. září jsme navštívili Stanici pro záchranu živočichů v Bartošovicích.
Program trval asi 1 hodinu a skládal se ze dvou částí:
1. Prohlídka stálé expozice
2. Prohlídka voliér s ptáky a jinými živočichy.
Stálá expozice byla velmi zajímavá a měla co nabídnout. Týkala se chráněné krajinné
oblasti Poodří. Žáci byli seznámeni se zdejší faunou a třeba i s tím, jaká hnízda si který
pták staví. Byli zde k vidění také vycpaní živočichové.
Pan Kašinský, který nás celou stanicí provázel, všemu v ní velmi dobře rozuměl a bylo
vidět, že jej tato práce opravdu baví a naplňuje. Žáky jeho povídání velmi zaujalo.
S panem Kašinským budeme spolupracovat celoročně - například hned 10. října s ním
pojedeme na prohlídku chráněné krajinné oblasti Poodří, kde zažijeme terénní exkurzi
u zdejších rybníků.
Asi největším zážitkem byla pro všechny účast na Dnech NATO na mošnovském letišti. Všichni si nejprve prohlédli monstrózní americký bombardér a poté se
na letišti zúčastnili bohatého a dobře připraveného programu. Všechny děti si domů
odnesly zajímavé upomínkové předměty.
A konečně v posledním školním zářijovém dni se celá škola vypravila na pěší
výlet do okolí Závišic. Navštívili jsme Štramberk a hlavně rozhlednu na Bílé hoře.
Do školy se všichni vrátili utrmácení, ale spokojení a nabití hezkými zážitky.
Doufejme, že hezké počasí nám ještě chvíli vydrží a že se děti k nám do školy
budou těšit.
Mgr. Ivana Kysilková

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

za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice

patří:

Do E-boxu
- 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)

nepatří:

Do E-boxu
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2012.
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede tento zásah.
Bližší informace na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php
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Než začneme topit ...
Sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Kde a jak se mohou obyvatelé Závišic zbavit vysloužilých elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené
jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my
všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na tomto
místě:

Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se měli na toto období náležitě
připravit a postarat se o bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
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.
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 svépomocí, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti by měli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu v případě, že je připojen nový spotřebič
nebo se mění druh paliva.

tzv. E-domek, který se nachází za Obecním úřadem Závišice, Závišice č. p. 115,
otvírací doba: pondělí a středa 13 - 17 hod.

O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní zprávu,
které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.

Více na www.elektrowin.cz

V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré pokud možno zachovat klid
a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace dovolí a nedojde k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby, je možné zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – padesát kilogramů. Mohlo by to znamenat padesát
kilo odpadu. Smyslem recyklace vysloužilých spotřebičů je ale něco jiného: v co
největší míře znovu využít veškeré materiály, které se z nich podaří při zpracování
získat.
Když se tedy na starou pračku podíváme z tohoto pohledu, vidíme ji jinak: 20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zbytek závaží v podobě betonu. Podobně je to u dalšího
typického velkého spotřebiče, který nechybí prakticky v žádné české domácnosti,
u chladničky. I její recyklací se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je průměrně
16 kilogramů.
Zájem o takto získané materiály jako o druhotné suroviny se samozřejmě u různých
zpracovatelů liší. Zejména pro hutě znamená železo přidané do tavby spolu se železnou rudou velmi významnou úsporu energie.
8

Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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Rybářský kroužek

Když tuto úsporu převedeme do srozumitelnější řeči „domácího šetření“, můžeme si
ji představit například takto: recyklace obyčejné žehličky ušetří tolik energie, kolik
za celý měsíc spotřebuje průměrně velká lednička.

KLUCI A HOLKY
Máte zájem o přírodu? Chcete se naučit rybařit? Chcete využít volný čas?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
MO ČRS Příbor - rybáři ze Závišic ve spolupráci s Obecním úřadem v Závišicích
zahájí v případě zájmu rybářský kroužek pro děti a mládež ze Závišic a blízkého okolí.
Co se v kroužku naučíš:
- vztah k přírodě
- teoretické vědomosti o rybách a jejich životním prostředí
- základní a praktickou přípravu k rybolovu
- znalosti předpisů k rybolovu na revírech ČRS
- vše k vydání rybářského lístku a povolenky k rybolovu
Kroužek bude v prostorách Obecního úřadu v Závišicích. Praktická výuka rybolovu
bude na nádrži v Závišicích a rybnících v Borovci.
Zahájení činnosti kroužku plánujeme koncem října 2012.
Přihlášky vydává a přijímá:
Konvička Milan Závišice čp. 285
Michálek Petr
Závišice čp. 61

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto se i ty dají velmi dobře znovu využít. Ze starých spotřebičů tak mohou vzniknout dejme tomu zatravňovací dlaždice.
Dlažba má pevnost tradičních povrchů, jako je beton nebo živičné směsi, a zároveň
umožňuje zachovat přirozený travnatý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, příjezdy
ke garážím, odstavné plochy, chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, výběhy
pro koně a další plochy.
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastového recyklátu se zásadním podílem polyetylenu, který se získává z průmyslových i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu je také velmi šetrná – materiál je totiž znovu
stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového recyklátu ze spotřebičů neobešel - lisuje z něj
poklice na kola automobilů. Každý nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů ze starých
spotřebičů.
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví dodavatelé ze zemí Evropské unie. Patří
mezi ně i čeští zpracovatelé elektroodpadů, kteří recyklují velké spotřebiče vysbírané
kolektivním systémem ELEKTROWIN.
PUR-pěnu používají nábytkáři i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vytěžené ze starých spotřebičů při výrobě polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny využívá v mnoha odvětvích od stavebnictví
přes nábytkářskou výrobu až po automobilový průmysl.

Jistě se dobře pobavíte v přírodě a u vody.

Stavbaři znají recyklované polyuretany zejména jako plnivo pro tepelně izolační
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou jsou vhodné nejen jako finální omítky
u novostaveb, ale i pro dodatečné zateplení a revitalizaci starších rodinných domů.

Provoz sauny od 4. října 2012

Čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.
Pátek 16.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

PUR-pěna je dnes také základním materiálem při výrobě matrací pro spaní, kde nahradila molitan. Tvoří pevnou a spolehlivou výztuž sedacího nábytku v domácnostech i sedaček v nově vyráběných automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější kritéria i z hlediska zdravotního, proto je její tvrdá
varianta takřka výhradním tepelným izolantem v potravinářském průmyslu – v pivovarech či mlékárnách.
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vysloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdávat
na sběrná místa, aby se o ně mohli postarat odborníci?

12

9

Zpravodaj/říjen 2012

Zpravodaj /říjen 2012

Blahopřání jubilantům
Irena Jandová
Václav Havrlant

Ivan Pustějovský

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se bude konat

ve středu 10. 10. 2012 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
„Jiřinkového odpoledne“
a paní Haně Sopuchové za krásnou výzdobu sálu.
Jana Janková

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

16. 10.
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI
Pozvánky
MO KDU-ČSL Závišice pořádá

Dušičkovou pouť na Sv. Hostýn
v neděli 14. října 2012.
Odjezd autobusu:
6.30 hod. autobusová zastávka Závišice -„Palička“,
dále u kostela v Závišicích.
Cena zájezdu: 150 Kč
Máte-li zájem, hlaste se u p. Marie Šimíčkové.
10

V E V Ě K U 0 - 4 ROKY.
Kdy: od října do května každý pátek
(kromě státních svátků a školních prázdnin)
od 9.30 - 10.30 hod.
Kde: v místní tělocvičně
S sebou: přezůvky (cvičky), pití
Těším se na vás
Eva Jašková
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