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Pozvánka z Rybí 

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 11/2013 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 10. 2013, 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 
22. 11. 2013*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

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 2013. 
 
Pokud ve shora uvedené lhůtě nebude zásah proveden, vstoupí společnost ČEZ Distri-
buční 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 

DON QUIJOTE de la Ancha 
„Představení, které prodlužuje život“ 
                          

 
 
 
 
 
                                                                              

                                                        
  

                                                                         
 
 
 
 

 
Vážení přátelé, 
 
dne 30.11. 2013  zavítá  do obce Rybí  přední 
světový   chůdoherec   Lennoire   Montaine 
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha 
-  nejhranějším  představením  v  Evropě. 
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky 
můžete zhlédnout v sobotu 30.11.2013 v 19.00 hodin 
v kulturním sále Besedy v Rybí.  Představení je vhodné i 
pro rodiny se školními dětmi, přináší pohodu a spoustu 
smíchu, také však potěšující dárečky. 
 
Těšíme se na Vás ! 

Představení  se uskuteční v rámci projektu  COMENIUS 2013 - Podpora kultury s EU 
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Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

Vítání občánků 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Sociální komise obce Závišice pořádá 
v neděli 24. 11. 2013 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 května 2013. 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
ve středu 6. 11. 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ), 

na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách. 

Komise životního prostředí obce Závišice pořádá 
 v sobotu 23. 11. 2013 v 15.00 hodin  

na Bowlingu v Závišicích 
 4. turnaj pro dospělé ve hře 

 „Člověče nezlob se“ 
                  

           Přihlášky: P. Heralt,    tel. 604 407 568 nebo 
                            K. Sendler, tel. 732 108 727   

Uzávěrka přihlášek je 20. 11. 2013.  
 

Sponzoři:  J. Tůma, J. Štihel, K. Horuta                                                   
Startovné 20 Kč (v ceně občerstvení) 

Pozvánka 
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Výstavba chodníku 

     Určitě si většina občanů Závišic všimla, že v průběhu 
léta a na počátku podzimu proběhla výstavba chodníkové-
ho tělesa od kostela na dolní konec k Bortlům. Tento chod-
ník zde byl potřebný a lidé, kteří se pěšky pohybovali v této 
oblasti, po chodníku právem 
volali. 
     Celou tuto akci jsme  
financovali z vlastních pro-
středků, kdy celková částka 
byla 1,5 mil. Kč. Tuto cenu 
stavby se nám podařilo ve vý- 
běrovém řízení vysoutěžit 
oproti původní ceně v projek-
tu, která byla o více než půl 

milionu korun vyšší. Stavbu prováděla společnost 
SAVEKO Kopřivnice. 
     Věřím, že alespoň částečně jsme touto stavbou zvýšili 
bezpečnost chodců v Závišicích a že se nám bude dařit 
v tomto trendu pokračovat. 

     Spousta občanů se dotazuje, co že se to sadí kolem obce a v obci za stromy a keře. 
Jedná se o dvě akce. 
     V obci, především kolem potoka, byla prováděna výsadba za pokácené stromy 
při úpravě koryta Sedlničky a tuto výsadbu hradí investor stavby, což je Povodí Odry. 
     Druhá výsadba je na 5 lokalitách kolem obce a prováděl ji Ing. Libor Tandler. 
Toto je projekt obecní, kdy se nám podařilo získat dotaci z OPŽP ve výši 90 % nákladů 
akce (cca 650 tis. Kč).  
Výsadba proběhla v lokalitách na Holotě, 
na horním konci naproti točny autobusů, 
kolem cesty na Paseky k Bajerům (k ryb-
níku Kajzedráku), kolem cesty na Mrcho-
visko a poslední lokalita je ve směru 
na Borovec po levé straně na Vršách.  
Vysazovány nebyly jen stromy, ale i ke-
ře, celá výsadba by měla mít nejen este-
tický efekt, ale především by mělo dochá-
zet k rozdělení velkých ploch, zadržování vody a bránění erozi půdy. Vysazovány byly 
zčásti stromy ovocné, ale většinou dlouhověké listnaté stromy v naší krajině obvyklé 
jako jsou javory, duby, buky atd. 

Výsadba zeleně kolem obce 
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Pozvánky 

Závišické bruslení                                                    
TJ Závišice pořádá další oblíbené bruslení pro všechny závišany  

 Kdy ?            v sobotu 30.11.2013 
                       v době od 13:15 – 14:15 hodin 
 Kde ?            Zimní stadión v Kopřivnici 
 Cena ?           30,- Kč / osobu 
 Doprava ?     vlastní       

Posilovna pondělí - středa - pátek       18:00 - 20:00               

Cvičení na balonech    středa 18:15 - 19:15        ženy 

JUDO  pondělí - čtvrtek                  16:00 - 18:00         žáci - žákyně 

 pátek 18:00 - 20:00         muži 

Floorbal  pondělí 19:00 - 20:30         dorost - dospělí 

Volejbal  středa 18:00 - 21:30         dospělí - dorost 

 sobota                                  17:30 - 20:00          dospělí 

Futsal čtvrtek 19:00 - 21:00         dospělí 

 sobota 13:30 - 15:30          dospělí 

Nohejbal   úterý  18:00 - 20:30         dospělí 

 pátek 17:30 - 21:00         dospělí 

 neděle    9:00 - 11:00         dospělí 

Badminton čtvrtek 18:00 - 19:00        dorost - dospělí 

 sobota 16:00 - 17:30        dorost - dospělí                    

 neděle 18:00 - 20:00        dorost - dospělí 

Jóga úterý 17:15 - 18:45        dospělí 

Zumba pro děti          úterý 16:45 - 17:30        žáci - žákyně 

Program tělocvičny pro období září 2013 - červen 2014 : 
 

TJ Závišice zve své členy a všechny zájemce o sport do tělocvičny u Základní školy. 
V případě zájmu kontaktujte v uvedený čas jednotlivé vedoucí oddílů přímo 
v tělocvičně.   
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Závišičtí judisté přivezli pět medailí z Dobré 

     Mladí závišičtí judisté se v sobotu 28. září zúčastnili zajímavého turnaje ve Frýdku 
Místku Dobré. Zvláštnost tohoto turnaje byla v místě jeho konání. Mimořádně se totiž 
zápasníci střetli na tatami, které bylo umístěno venku pod širým nebem. Krásné sluneč-
né podzimní počasí pak tuto neobvyklou podívanou jen umocnilo. O prestiž se postarali 
judisté z Čech, Polska a Slovenska.  
V této velké konkurenci se neztratili ani závišičtí benjamínci a žáci. Na vítězné vlně se 

veze benjamínek Jakub Štihel ve váze do 21 kg. V Dobré 
navázal na své úspěchy z minulých turnajů a opět si vedl 
skvěle. Nejprve vyhrál svou skupinu, když porazil Dryšla 
a Krkošku z Frýdku Místku. Následně postoupil ze semifi-
nále přes domácí Martinu Žáčkovou. Ve finále potom ne-
dal šanci rovněž domácímu Martinu Hamplovi a po záslu-
ze obsadil 1. místo.  
Zlatému Jakubu Štihelovi dobře sekundovala dvojčata Max 
(27 kg) a Tobiáš (26 kg) Bartoňovi. Perfektním výkonem 
oba shodně vyhráli svoji skupinu. V semifinále potom Max 
porazil třineckého Filipa Kaczmarczyka a Tobiáš Ladisla-
va Pačutu z Ostravy. Ve finále sice oba své duely prohráli, 

ale na stupních vítězů oběma patřily výborné stříbrné medaile. 
Dobrou práci na tomto turnaji odvedli i žáci. Filip Hanzelka v mladších žácích do 38 kg 
zápasil v pavouku. Svoji polovinu jasně vyhrál, když mu na štítě zůstali ostravský Pavli-
ca a Jakub Milo z Českého Těšína. V boji o zlato se pak ve finále střetl se svým tradič-
ním rivalem domácím Kubíčkem. V základním čase nedokázal závišický judista svou 
převahu potvrdit bodovanou technikou. V prodloužení potom na Kubíčka znovu tlačil, 
ale ten se nejen ubránil, ale v závěru dokázal dokonce kontrovat na juko. Znamenalo to, 
že Kubíčkovo zlato zůstalo doma a stříbrná medaile se díky Filipu Hanzelkovi stěhovala 
do Závišic. 
Těžkou situaci řešil v Dobré starší žák Radek Rýpar. V jeho váze do 38 kg se žádní 
soupeři nesešli, a tak dobrovolně v rámci tréninku bojoval s těžšími borci v kategorii 
do 50 kg. Tabulku tvořili celkem tři judisté. Radek Rýpar ve velmi těžké pozici dokázal 
skvěle vzdorovat váhové přesile. V prvním zápase těsně prohrál až na pomocné body, 
ale vítězství ve druhém utkání mu pak zaslouženě přineslo 2. místo a stříbrnou medaili. 
V benjamíncích do 42 kg soupeřili spolu Mikoláš Bartoň a jediná dívka ze závišické 
skupiny Anna Lošáková. Ta si v tabulce připsala na své konto jedno vítězství a umístila 
se na pěkném čtvrtém místě. Mikoláš Bartoň pak skončil těsně za svou kolegyní pátý. 
V benjamíncích do 27 kg nedokázal Tadeáš Labounek zúročit dobrou tréninkovou pří-
pravu. V skupině skončil třetí, hned za postupující dvojkou, což byla pro něj tentokrát 
konečná. 
Nedařilo se ani bratrům Sochovým. Adam i Honza skončili bez vítězství shodně na pá-
tých místech. 
S turnajem pod širým nebem ve Frýdku Místku Dobré se tedy závišičtí judisté loučili 
s bilancí jednou zlatou a čtyřmi stříbrnými medailemi.  

Jakub Štihel (uprostřed) 
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Kompostéry 

Zateplení Pohostinství U Kremlů 

     V měsíci říjnu došlo k vybudování bezdrátového rozhlasu v Závišicích, na které 
obdržel Dobrovolný svazek obcí  Sdružení povodí Sedlnice, jehož jsme členem, dotaci 
z OPŽP v rámci protipovodňových opatření. Celkové vybudování rozhlasu ve 4 obcích 
sdružení stálo 8.704 tis. Kč. Finanční spoluúčast naší obce byla 10%, tj. cca 200 tis. Kč.  
     Není to jen rozhlas jak jej známe, ale je to zařízení, které informuje o možné povod-
ni, zahrnuje mimo jiné hladinoměr a srážkoměry. Celé zařízení je navíc propojené 
i s okolními obcemi, abychom měli přesné vyhodnocení situace s co možná největším 
předstihem. Výhodou zařízení je, že pracuje i v případě výpadku elektrické energie. 
     V tomto případě doufejme, že nebudeme muset toto zařízení vyzkoušet v praxi. 

Bezdrátový rozhlas 

     Další velkou akcí tohoto roku je probíhající zateple-
ní Pohostinství U Kremlů. Rekonstrukci budovy prová-
dí stavební společnost GEDOS Nový Jičiín, celková 
cena je cca 1.118 tis. Kč a i tato akce je z velké části 
dotovaná z OPŽP (75 %).  
     Došlo k výměně již nefunkčních oken a dveří, zatep-
lení fasády 15 cm polystyrénem, zateplení stropů celé 
budovy a opravena bude celá fasáda. 
  Toto zateplení přispěje k úspoře energií  a zajisté  
i ke zlepšení vzhledu centra obce. 

     Jistě znáte tu situaci, kdy přijdete z práce a kontejnery, ty hnědé, jsou již zcela plné, 
i když se v tom daném dni vyvážely. Je to tím, že si sami necháváme odvážet hodnotné 
„zelené“ materiály, které se mohou jednoduše zkompostovat a využít doma na zahrádce 
jako hnojivo apod. 

     Spousta občanů má prostorné zahrady, na kterých mají vlast-
ní kompost, kde likvidují tyto odpady, ale někteří mají málo 
prostoru na klasický kompost a nemají kde tyto odpady likvido-
vat. 
     Obec Závišice se s největší pravděpodobností v příštím roce 
zapojí do projektu, který by mohl pomoci vyřešit problémy 
s likvidací biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se projekt 
dotovaný státem na nákup kompostérů do domácností, které by 
na základě smlouvy obdržely domácnosti zdarma a po dobu 5 let 
by se o tento kontejner musely starat. 

     Pokud budete mít zájem, tak vyplňte přiložený anketní lístek a doručte na úřad. 

Zdeněk Vajda 
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Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO 

Poslední vývoz BRO v tomto roce bude proveden dle plánu 
 ve středu 27. listopadu, 

 v případě nepříznivého počasí bude ukončen dříve, o čemž budete informováni. 
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(pokračování příště) 

31) Matrika narozených ve Štramberku 1683-1779. Opis laskavě zapůjčen 
       P. B. Juroškou. Nyní uložen v pozůstalosti P. B. .Jurošky ve SOkA Nový.Jičín. 
32) Remeš, M.: Nešťastný Štramberák. In Kravařsko roč.  IX. Nový Jičín 1947, 
       str. 90-92. 
33) Blažek, B.: Štramberk. In Štramberk, ročenka. Příbor  1927, str.34. 
       Děkuji za laskavé zapůjčení výpisů o náboženských dějinách P. Bohuslavu 
       Juroškovi. Nyní uloženy v pozůstalosti ve SOkA N.Jičín.  
34) Burian, B. - Burian, I. : Dějiny protestantismu na Valašsku. Vsetín 1993, str. 100. 
35) Děkuji za laskavé zapůjčení výpisů o náboženských dějinách P. Bohuslavu 
       Juroškovi.  Nyní uloženy v pozůstalosti ve SOkA N.Jičín. 

Snad již tehdy byl oltář pohanského božiště v Tamovicích zbořen. Pískovcových 
kvádrů mohlo být později použito při stavbě kostela. Pravděpodobně jednu ozdobu   
z oltáře zazdili  do zdi kostela. 35) 

Tyto dohady jsou jen zčásti doložené historickými doklady. Měly by však být 
podnětem  k dalšímu bádání a objasňování záhad okolo zaniklé vsi  Tamovice a koste-
líku sv. Kateřiny. 

Povinná výměna řidičských průkazů 

Řidičské průkazy vydané od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 
jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31. 12. 2013. 

Další informace http://vymentesiridicak.cz/ 

Žádejte o výměnu řidičského průkazu již nyní  
a vyhněte se tak čekání ve frontách v období před koncem roku 2013! 
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Historie obce - MEMORIÁL LUBOMÍRA BUSKA - IV. ročník 
Vybráno z archivů Josefa Adamce a Lubomíra Buska 

XI 

Další důležitý doklad je z roku 1588. Toho roku koupil novojičínský purkmistr 
Ondřej Řepa z Greifendorfu půl vsi Závišic a dvůr Tamovice. Dvůr tenkrát často 
zůstal ze zaniklé  vsi. 

To by znamenalo, že Tamovice zanikly někdy mezi lety 1570 - 1588.31) 
Na jejich místě stojí dnes jenom (už vzpomenutý) kostelík sv. Kateřiny a mlýn. 

Dlouhá léta se na něj zapomínalo. Potřeboval by pečlivější opravy vnější i vnitřní, 
aby se mohl znovu těšit pozornosti, kterou si svou starobylostí právem zasluhuje. 

Při opravách kostelíka v roce 1949 se v makovici věže našla listina z roku 1818, 
psaná tehdejším štramberským farářem Vincencem Ottopalem. Z listiny se dovídá-
me, že vížka a snad i kostel byly opravovány roku 1774. Tenkrát byl ve Štramberku 
farářem Jan Florián Jahn, purkmistrem Martin David a rychtářem Florián Štěpán, 
kostelníkem u sv. Kateřiny Martin Hanzelka. Zvonici opravil Augustin Purmenský 
z Rybího. 

Další oprava se prováděla roku 1818. Makovici nasadil tesař Jiřik Šimíček. 
Štramberskou farnost spravoval toho roku Vincenc Ottopal, purkmistr byl Josef Baar. 
Kostel opravovali tesaři Martin Michálek, Josef Kotrs a Jakub Kubiena. Kostelníkem 
u sv. Kateřiny byl Josef Hanzelka, "...jenž při opravě kostela  velikou horlivost, pil-
nost a radostné přičinění na sobě příkladem ukázal..."32) 

I poválečné opravy (1949) umožnily další nálezy. Byl odkryt kamenný gotický 
oblouk rozdělující presbytář od chrámové lodi a nade dveřmi z jižní strany objevili 
gotickou  kružbu. 33) 

K nejzajímavějšímu objevu došlo na zevním epištolním rohu presbytáře. Je to 
podoba nějakého zvířete vytesaná v pískovcovém kvádru. Dá se usuzovat, že tuto 
figuru postavili na roh presbytáře dodatečně až po dokončení stavby. To by znamena-
lo, že je původu mnohem staršího, ostatní pískovcové ozdoby jsou více zachovalé. 
Zdá se, že omšelost figury zvířete byla způsobena deštěm a větrem. Snad stávala ven-

ku volně v přírodě, možná se jedná o část oltáře někdejšího 
slovanského božiště na tomto místě. 
          Místo samo umožňuje takové úvahy. Kostelík stojí 
na vysokém břehu říčky Sedlničky, u prastaré hradské ces-
ty Hučnice. Ta vedla z Hukvald přes Šostýn, Štramberk 
do Rybího a přes Nový Jičín do Hustopečí nad Bečvou. 
Úsekem této cesty se dle pověsti ubírali i slovanští vě-
rozvěsti sv. Cyril a Metoděj na svých cestách z Velehradu 
do Lužice a do Polska. Naším krajem prý prošli z Radhoště 
lesem Bartoškou pod Červeným kamenem na  Kotouč, kde 
konali v jeskyni Psí kostelík bohoslužby a dále putovali 
přes Tamovice na Libhošťskou hůrku. 34) Tam bylo údajně 
slovanské božiště, kde křtili pohanské předky. Slovanští věrozvěsti  
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Zlatá svatba 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Jaroslava Michálková 
Jarmila Lípová 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
19. 11. 
10. 12. 

Miroslav Lošák 

Klub důchodců připravuje  
na 7. a 8. 12. 2013 

 
VÝSTAVKU BETLÉMŮ. 

 
Prosíme občany, kteří mají věci s vánoční tematikou, 

o jejich zapůjčení 
 - doneste do zasedací místnosti obecního úřadu 

v pátek 6. 12. 2013 v době 14 - 15 hod. 
 

Předem děkujeme za ochotu a pochopení 

V sobotu 19. října 2013 oslavili  
Zlatou svatbu 

 

manželé Eva a Oldřich Vajdovi               
 

Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody  
do dalších společných let. 
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Sběr papíru 
 a plastových víček z PET lahví pokračuje 

Víčkobraní pro Nikolku 

Pozvánky 

Jaké vršky se sbírají: z PET lahví, také z mléka a džusů, kávy, pivních sudů 
Jaké se nesbírají:       od aviváží, od chemikálií 
 

Za kilo víček Nikolka dostane 4,00 - 6,50 Kč. Sbírka pomůže zajistit 
pobyt ve specializovaném rehabilitačním centru ADELI Piešťany  
na Slovensku. Tento pobyt vyjde na 14 dní přibližně na 85.000 Kč. 
 

Více informací: 
• na facebookových stránkách „Sbírka pro Nikolku“ 
• na webových stránkách http://bartlovanikolka-cz.webnode.cz/ 
• e-mail: 20805@seznam.cz 
• tel.: 739 766 562 

Pokračujeme ve sběru papíru pro ZŠ a MŠ Závišice. Papír, prosím, odkládejte 
ke dveřím z boční strany prodejny Jednota. 
Víčka pro Nikolku z Rybí sbíráme neustále v ZŠ a MŠ a v kostele v Závišicích. 
                                                                                                  

                                                                                                   Jaromíra Hajdová 
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Základní škola 

Ve středu 2.10. provoněla naši školu vůně čerstvě upečených 
jablečných buchet. Na naší škole se totiž konal I. ročník soutěže 
" Jablíčkový den". 
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to " O nejkrásnější jablíčko" 
a " O nejchutnější jablkovou buchtu". Děti, které přidělovaly vysta-
veným jablíčkům a buchtám hlasovací kuličky, rozhodly takto: 
 

O nejchutnější buchtu 

1. Tereza Lichnovská 

2. Viktor Herák 

3. Mikoláš Bartoň 

Cena poroty: Natálie Šimíčková 
 

O nejkrásnější jablko 
František Jadrníček a Tereza Gajdušková 
 
V pondělí 7. 10. k nám zavítala Zdravá pětka. V dvouhodinovém bloku se žáci zá-
bavnou formou seznámili se zásadami zdravého stravování. 
 

Hned následující den se na naší škole konala přednáška, kterou pro děti zorganizova-
lo Centrum radosti. Žáci se opět zajímavou cestou, formou pokusů, dozvěděli důleži-
té informace o zdravém životním stylu. 
 

V pátek 25. 10. jsme se za krásného počasí vydali na cvičení v přírodě. Cílem naší 
cesty byl Bubla City Ranch v Kopřivnici, kde si děti opekly špekáčky a přinesenými 
dobrotami nakrmily zdejší koníky. 
 

Poslední říjnový den si naši  žáčci opět osvěžili své znalosti o chování v dopravních 
situacích. V budově školy se totiž uskutečnila druhá (teoretická) část dopravní vý-
chovy, která navazovala na část praktickou, kterou naši žáci absolvovali již v září 
na dopravním hřišti v Kopřivnici. 
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Školní okénko 

Mateřská škola 

7 

Zpravodaj/listopad 2013 

 
Kulturní komise obce ZávišiceKulturní komise obce Závišice  

  pořádápořádá  
 

DOUBLE GASHERBRUMDOUBLE GASHERBRUM  
  

Přednáška o Přednáška o expedici vexpedici v  PákistánuPákistánu  a zdolánía zdolání  
dvou vrcholů 11dvou vrcholů 11--té a 13té a 13--té nejvyšší hory světa.té nejvyšší hory světa.  

Přednášet bude účastník expedicePřednášet bude účastník expedice  
MAREK NOVOTNÝMAREK NOVOTNÝ  

  
  

Datum konání : Datum konání : 27. listopadu 201327. listopadu 2013  
Čas: Čas: 18:00 18:00   

Zasedací místnost OÚ ZávišiceZasedací místnost OÚ Závišice  
  

Přednáška bude doplňována obrazovými materiály. Přednáška bude doplňována obrazovými materiály.   
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Hasiči přicházejí s kampaní  
varující před nebezpečnými plyny a požáry 

Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila letos v létě ve spolupráci 
s Hasičským záchranným sborem (HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého 
kraje dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím nebezpečím požárů a úni-
ku zemního plynu, propan-butanu a oxidu uhelnatého v domácnostech.  

Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení osob při událostech sou-
visejících s výbuchem zemního plynu v domácnostech. V živé paměti máme poslední 
dvě „velké“ události v únoru 2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později 
v Praze, které si vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. Poslední případ výbuchu 
souvisejícího s únikem plynu se stal v září v bytovém domě v Havířově-Šumbarku. 

Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při nedokona-
lém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je také reakcí na 
obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou linku hasičů 
s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn. 

Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně hovoří 
o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů v domácnostech. Počet 
mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále roste, stejně tak jako počet za-
chráněných a evakuovaných osob.  

Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet požárů 
v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, jejich následky 
jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných budovách v porovnání 
s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje přibližně 40 %. Počet zraněných 
osob při požárech v domácnostech činí téměř 50 % z celkového počtu zraněných.  

Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v důsledku 
otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí při požárech. Je 
třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku nebezpečného plynu hrozí, pře-
devším výbuch s následným požárem. Hasiči v ČR vyjíždějí k událostem s únikem 
nebezpečného plynu v průměru jednou denně! 

ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či podrobnými 
informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke stažení a volnému 
využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými družstvy apod.) i jednotlivci. 
Uloženy jsou na webu ČAHD: http://www.cahd.cz/?page_id=835. 

Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných nebez-
pečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu (zemního plynu), 
propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové cenové relace a fotografie 
a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či dodávají na trh. Tento seznam je 
možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory snižují riziko výbuchu či otravy 
v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na vznikající požár. 

V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 1300 
kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.  

Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a bytová 
družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění bezpečnosti v 
domácnostech.  
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Na skládkách končí 60 procent úsporných žárovek, 
zamořují tak zbytečně okolí 

Nerecyklované úsporné zářivky představují ekologickou zátěž více než tisíce tun směsi 
skla, plastů, kovů a hlavně zhruba 75 kilogramů toxické rtuti ročně. Pokud by se toto 
množství dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu až pěti vodních nádrží 
Lipno či téměř 238 Máchových jezer. 

Podle analýzy společnosti EKOLAMP úsporné světelné zdroje recykluje téměř 
90 procent firem, ale jenom 40 procent domácností. Na skládkách tak ročně končí až 
60 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů.  

Před znečištěním ochráněno 80 Máchových jezer 
Zásadním důvodem pro recyklaci úsporných žárovek je toxická rtuť, která je uvnitř 
světelného zdroje neškodná a pro svícení nutná. Podle informací společnosti EKO-
LAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci osvětlovacích zařízení, se ročně recyk-
lací zpracuje více než 25 kilogramů rtuti. Pokud by se toto množství dostalo do příro-
dy, mohlo by znečistit vodu v objemu více než jedné vodní nádrže Lipno či téměř 80 
Máchových jezer.  

Zátěž pro životní prostředí představuje rtuť jen při neodborné likvidaci. Při náhod-
ném rozbití zářivky je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvo-
ra.  

Zpětný odběr vysloužilých světelných zdrojů poskytuje EKOLAMP pro občany 
firmy zdarma 
„Řada domácností stále vyhazuje zářivky do směsného odpadu. V některých krajích tak 
na skládkách končí většina nefunkčních světelných zdrojů z domácností i místních fi-
rem. EKOLAMP přitom poskytuje své služby sběru a recyklace úsporných žárovek do-
mácnostem i firmám zcela zdarma. Bezplatný je i zpětný odběr průmyslových svítidel, 
které zbytečně rezaví v opuštěných areálech místních firem.“ vysvětluje Radoslav 
Chmela, zástupce společnosti EKOLAMP. 

Počet sběrných míst roste: nyní jich je bezmála 4 000  
V Česku lze vyřazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodě s elektronikou, 
ve sběrných dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí 
v obchodních centrech, úřadech nebo v řadě firem: Více informací o místě zpětného 
odběru a správné likvidaci osvětlovacích zařízení je k dispozici na www.ekolamp.cz. 
 

Obec Závišice má malou sběrnou nádobu umístněnou v tzv. E-domku, který se v obci 
nachází za budovou obecního úřadu. E-domek je otevřen v pondělí a ve středu 13-17h. 
a je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.  
 

O společnosti EKOLAMP s.r.o. 

Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými 
pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří 
síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně 
následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů. 
Více informací na www.ekolamp.cz 
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