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Zpravodaj/srpen 2014 
 

Kroje na DOŽÍNKY 

Poplatek za odpad na 2. pol. 2014 - termín splatnosti 30. 9. 2014 

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 4 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
ZÁVIŠICE 

660 LET  
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY  

O OBCI 

1354 - 2014 

Obecní úřad informuje 

Poplatek za odpad na 2. pololetí 2014  
můžete zaplatit 

 nejpozději do 30. 9. 2014.  

Informace z knihovny 

Prosíme občany, kteří chtějí materiálně přispět na DOŽÍNKOVÉ KOLÁČE, aby vejce, 
sušené jablka a hrušky odevzdali do středy 13. 8. 2014 u p. Marty Najzarové č.p. 68 
(tel.: 737 503 207). Po domluvě lze potraviny vyzvednout i u Vás doma.  
Děkujeme za jakékoliv množství. 

V měsíci srpnu bude knihovna otevřena pouze  
v pondělí 18. srpna 

od 15.00 do 17.00 hodin. 
 

Od září bude opět otevřena každé pondělí a středu 15.00 - 17.00 hod. 

Dožínkové koláče 

     Začnou se půjčovat od začátku srpna. Pro dospělé po 5. srpnu (budu je půjčovat 
na jednu akci). Prosím však o včasné vyzvedávání vzhledem k nedostatku místa 
a následnému dalšímu chystání. Byla bych moc ráda, kdybyste se předem telefonicky 
ohlásili, kdy si můžete pro kroj přijít. 
     Za pochopení děkuje 
 

                              Jaromíra Hajdová, tel. 725 589 089 
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Malé ohlédnutí 

Polovina roku 2014 je za námi a budu trošku bilancovat. Naše vesnice má letos výročí 
660 let od první písemné zmínky. Toto výročí se snažíme celý rok připomínat v rámci 
kulturních akcí. 
 

Rok 2014 se nese nejen v duchu 660 let výročí, ale i v duchu běžných problémů,  které 
život přináší. Snažíme se s několika aktivními lidmi dělat pro Závišice co je v našich 
silách, ale i to je podle některých málo a ještě k tomu špatně. K problematice počtu 
lidí, kteří se snaží něco dělat, se nedávno velmi trefně vyjádřil místostarosta   Ladislav 
Lípový. Každý jedinec má jiné požadavky a potřeby. Nelze vyhovět všem, i kdyby-
chom se snažili sebevíc. Ale to snad každý trochu rozumný člověk ví. 
 

Počátkem prázdnin jsme začali se stavbou chodníku z centra k mostu u hasičárny, 
včetně přechodu pro chodce k zastávce u mostu. Původní chodník již byl zcela nevy-
hovující a volal po opravě již několik let. 
 

Dalším větším dílem tohoto roku je stavba lávky pro pěší naproti kostela k pohos-            
tinství. Po lávce volají občané už od doby zbourání mostu. Stavbu lávky jsme zahájili 
z důvodu lepšího zpřístupnění pohostinství z parkoviště, jelikož při jakékoliv akci, ať 
soukromé či veřejné, je problém s parkováním automobilů. 
 

Menším rozměrem, ale významem velkým dílem, je záměr výstavby před několika lety 
zbouraného kříže. Pojetí tohoto dílka bude řešeno moderně a chceme ho slavnostně 
odhalit tkoncem léta. 
 

V neposlední řadě připravujeme výstavbu naučné stezky kolem obce, která bude obo-
hacena o vyhlídku u myslivecké chaty. V plánu máme vybudování několika posezení 
na trase a umístění informačních tabulí. Trasa bude složena ze dvou okruhů o celkové 
délce přibližně 7 km. 

Jedním z velmi vážných problémů, které nesmí být opomíjeny, je školka a škola.  
Situace ve školce rozdělila rodiče do několika skupin. Jedna skupina je nadmíru spo-
kojena, další skupina rodičů je v klidu, jelikož jejich děti jsou bez problémů a pak je 
skupina rodičů velmi nespokojených, protože jejich děti mají problémy ve školce. 
Již mnoho bylo v této věci řečeno a mnoho ještě řečeno zřejmě bude.  
 

Nyní se objevil další problém. V naší školce bude k mému údivu hned několik dětí, 
které nejsou místní. Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je v kompetenci ředitel-
ky a paní ředitelka Mgr. Dana Hýlová se rozhodla přijmout hned několik dětí, které 
nejsou ze Závišic. Takže budeme z obecních peněz hradit náklady za „cizí“ děti. Do-
konce se na sociálních sítích objevila výzva jedné z učitelek MŠ, aby si rodiče odkud-
koli své děti přihlásili do Závišic. I kdyby nebyla v letošním roce kapacita školky zcela  

Školka a škola 
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naplněna, tak to není důvod k příjmu cizích dětí, neboť budou následovat velmi silné 
ročníky (17, 13, 11 dětí narozených v po sobě jdoucích letech) a ty bohužel vlivem to-
hoto rozhodnutí budou mít problém s umístěním. A pokud rodiče nechtějí dávat své 
děti bydlící v Závišicích do naší školky, tak je to opět obrázek problémů, které jsou 
velmi vážné a bohužel nebyly vedením školy dosud řešeny. Ale tabulkově je vše 
v pořádku, tak proč by se vedení školy něčím zabývalo. 
 
Chybovat je lidské a žil jsem v domnění, že opravdu chybujeme všichni, že je vždy co 
vylepšit a tím se snažím řídit. Poučení z vlastních chyb je dle mého názoru tou nejlepší 
cestou k sebezdokonalení. Bohužel ne všichni snášejí kritiku a o sebekritice ani nemlu-
vím. Někteří lidé jsou prostě neomylní. Zdravé sebevědomí je ku prospěchu věci, ale 
přehnaná sebestřednost a egoismus škodí. 
 

Na dotazy občanů, proč se mění ředitelka, odpovím stručně. Na vypsání konkurzu má 
starosta obce právo bez udání důvodů a taktéž je na starostovi obce, kdo bude v čele 
příspěvkové organizace jako je škola. Ředitel či ředitelka není jen učitelem, ale hlavně 
musí plnit spoustu úkolů, mimo jiné i směrem ke zřizovateli, a to se nedělo. 
 

Paní ředitelka Mgr. Dana Hýlová ukončila působení na naší škole k 31. 7. 2014. 
Na základě konkurzního řízení byla konkurzní komisí vybrána a starostou jmenována 
od 1. 8. 2014 nová paní ředitelka Mgr. Bc. Šárka Chalupová. Nebude to mít jednodu-
ché, protože dosavadní paní ředitelka udělala několik vážných kroků, o kterých by se 
dalo přinejmenším velmi dlouze polemizovat. Ale to někdy příště. 

Stále se opakující problém, o kterém se zde zmiňujeme několikrát do roka. 
Vlastníci pozemků mají za povinnost starat se o své pozemky tak, aby nedocházelo 
k zaplevelování okolních pozemků a to sekáním, mulčováním či jiným zemědělsko-
hospodářským využitím. Bohužel se vždy najde několik majitelů, kteří se o pozemky 
nestarají. V takových případech následně hrozí finanční postihy a ne malého rozsahu. 
 

S trávou souvisí i údržba kolem zahrad. Zase se opakuji, ale opakování je matka moud-
rosti a  možná se zase najde jeden člověk, který si uvědomí, že plotem nekončí jeho 
království a že posečením toho proužku trávy kolem cesty či chodníku pomůže zvelebit 
naši obec. Naši pracovníci tak budou mít trošku méně práce se sekáním a budou moci 
dělat jinou, taktéž potřebnou činnost. 
 
Takže děkuji těm, co nám pomáhají sečením kolem svých zahrad a prosím ty, kteří tak 
nečiní o zamyšlení, jestli by tu chvilku času věnovali sekání i za plotem a tím zlepšili 
okolí nejen sobě. 

Sekání trávy 

Zdeněk Vajda 
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Finanční okénko Občanské poradny Nový Jičín  

Pravidla zodpovědného zadlužování  
 

Zadlužování v obecné rovině nemusí být nutně negativní událostí. Záleží na okolnos-
tech, ve kterých k zadlužení dojde. Bohužel se však ukazuje, že značná část závazků 
našich klientů je tvořena kategorií tzv. špatných dluhů. Zde platí pravidlo, že není 
vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení. Typickým pří-
kladem je dovolená (trvá cca 14 dní a splácí se někdy i celý rok). Příkladem opač-
ných v této oblasti může z obecného pohledu být dluh na zakoupení nového bytu.  
 
 
Pravidla chování zodpovědné domácnosti 
  

      1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.  
      2. Rodinný rozpočet má minimálně vyrovnaný (nejlépe v přebytku cca 20%).  
      3. Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc, apod.) a má pro ně vytvořenou 
          finanční rezervu (rezerva ve výši minimálně trojnásobku měsíčních příjmů 
          nebo šestinásobku měsíčních výdajů). 
      4. Své investice plánuje dopředu (nejedná nahodile). 
      5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv. špatné dluhy). 
      6. Pokud potřebuje půjčit peníze, výběru společnosti předchází řádná kvalitativní 
          analýza. 
      7. Neřeší jeden dluh vytvořením dluhu nového (známé vytloukání klínu klínem).  
 
 
Na jaké otázky si musím zodpovědět, než se rozhodnu vzít si půjčku 
  

      1. Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít půjčku nebo úvěr, pro mě tak 
          důležitý a je jeho koupě výhodná? Opravdu tedy půjčku potřebuji?  
 
      2. Není možné, aby mi finančně pomohl někdo z rodiny? Nebude výhodnější, 
          když si na danou věc raději našetřím? V obou případech ušetříte nemalé 
          finanční prostředky na úrocích, poplatcích, sankcích při nesplácení, apod.  
 
      3. Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by mělo vycházet 
          z vypracovaného rodinného rozpočtu, který reflektuje veškeré vaše příjmy, 
          výdaje i potřebnou rezervu. Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi stanove- 
          nou částku odkládali alespoň čtyři měsíce, a když to bezproblémově zvládnou, 
          teprve potom si „mohou“ jít požádat o půjčku. Zároveň tím dojde k vytvoření 
          finanční rezervy pro případ neschopnosti splácet.  
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      4. Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která by měla negativní vliv                                             
          na mou schopnost splácet? Může se jednat o pokles příjmů vzniklý ztrátou               
          zaměstnání, nemocí, invaliditou. Rovněž připadá v úvahu zvýšení nákladů             
          na bydlení, studium dítěte na vysoké škole, apod. I když nelze všechny rizika            
          předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě není vhodné brát si půjčku                      
          v situaci, kdy mi ještě nevypršela zkušební lhůta u nového zaměstnavatele, 
          stejně tak je riskantní si ji vzít v případě, kdy se u zaměstnavatele hovoří 
          o možnosti propouštění.  
 

      5. Mám vytvořenou dostatečnou finanční rezervu? Tato rezerva nám právě slouží 
          ke krytí rizik spojených s neschopností splácet. Doporučujeme vytvořit si re- 
          zervu alespoň ve výši trojnásobku měsíčních příjmů rodiny nebo šestinásobku 
          měsíčních výdajů. 
 

Co nás může v průběhu splácení potkat (rizika) 
 

V životě nás mohou potkat z tohoto pohledu v zásadě dva typy událostí. Na ten první 
se nelze předem dost dobře připravit (lze jej však do jisté míry v některých případech 
předvídat a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na ten druhý se můžeme předem 
připravit. V každém případě se níže uvedená hlediska doporučuje vzít v úvahu      
před tím, než si vytvoříme závazek u finanční společnosti. 
 

Nepředvídatelné události: ztráta zaměstnání, nemoc, invalidita, rozvod/rozchod         
s manželem/partnerem, úmrtí manžela/partnera. 
 

Předvídatelné události: narození dítěte, studium dítěte nebo jiného člena rodiny,   
odchod do důchodu, zvýšení nákladů na bydlení, dědictví. 
 

Před zadlužením bychom tedy měli pečlivě reflektovat všechny výše uvedené skuteč-
nosti, opatrnosti není v této oblasti nikdy dost. 
 
Mgr. Richard Pešat 
vedoucí organizace 

Kola pro Afriku 

Pokud máte doma staré a nepotřebné kolo, 
přineste jej na Technické služby města Příbora 

 ve dnech  
   pondělí a středa     8:00 – 11:00     12:00 – 16:30 
   sobota                     8:00 – 12:00  

nebo na Obecní úřad Závišice 

více informací naleznete na www.kolaproafriku.cz 

Sběr kol pokračuje, 
z Obecního úřadu Závišice 
již bylo odvezeno 26 kol! 
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Pozvánky 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

Přijďte si pochutnat 
Těší se na vás holubáři 

 
Akce se bude konat i za nepříznivého počasí 

MARIÁNSKÁ POBOŽNOST 
 U KAPLIČKY 

V ZÁVIŠICKÝCH PASEKÁCH 
se bude konat 

v neděli 10. srpna 2014 ve 14.30 hodin 
Po obřadu je připraveno posezení 
 při dechové hudbě ZÁVIŠANKA.  

Občerstvení zajištěno. 

CHOVATELÉ POŠTOVNÍCH HOLUBŮ 
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZÁVIŠICE 

pořádají 
 

v sobotu 9. srpna od 15.00 hodin 
v prostorách Bowlingu v Závišicích 

 

HOLUBÍ HODY 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Jindřiška Kelnarová 
Zdeňka Hyvnarová 
Pavel Marschavella 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
26. 8. 
23. 9. 

Od 4. 8.  do 15. 8. bude v ordinaci ve Štramberku dovolená. 
Zastupuje MUDr. Ostrá v Ženklavě. 

Jana Bajerová 
Jiřina Lošáková 
Drahomíra Lošáková 

Klub důchodců pořádá  
v pátek 22. 8. 2014 zájezd: 

Floria LÉTO-výstaviště Kroměříž, Velehrad-Bazilika,  Živá voda Modrá + skanzen 
Cena 260 Kč. 

Je ještě několik volných míst. 
Zájemci se mohou přihlásit u pana R. Michálka, nemusí být členy klubu. 

Klub důchodců děkuje p. Jiřímu Bajerovi ml. za zajímavou a příjemnou projížďku 
koňským spřežením po okolí Závišic. 

Jana Janková 

Do 29. 8. 2014 přijímáme objednávky 
na barevné kuřice a kohouty (Dominant, Horal, Leghorn) 

z drůbežárny Hořešovice. 
Informace a objednávky v prodejně Jednota 

Jednota Závišice informuje 
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Pozvánka na zájezd 

 

Společná večeře v restauraci Ondráš ve Sviadnově 

Odjezd: ve 4.15 hodin od Obecního úřadu Závišice 
Cena zájezdu: 700 Kč (doprava, vstupné, pojištění, průvodce, společná večeře) 
V autobuse možnost výměny zlotých. 

Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě do 29. 8. 2014. 

Obec Závišice pořádá  
POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

DO POLSKÉ REPUBLIKY 
 v pátek 12. září 2014 

Krakow 
- historická tržnice 
      - hrad Wawel  

Solný důl Wieliczka 
- muzeum těžby kamenné soli 

Skautský oddíl Minehawa zve děvčata od 5 let,Skautský oddíl Minehawa zve děvčata od 5 let,Skautský oddíl Minehawa zve děvčata od 5 let,Skautský oddíl Minehawa zve děvčata od 5 let,    které si chtějí užít které si chtějí užít které si chtějí užít které si chtějí užít     
poslední dny prázdnin v přírodě a mezi kamarádkami,poslední dny prázdnin v přírodě a mezi kamarádkami,poslední dny prázdnin v přírodě a mezi kamarádkami,poslední dny prázdnin v přírodě a mezi kamarádkami,    na akci HVĚZDAna akci HVĚZDAna akci HVĚZDAna akci HVĚZDA. 

 
Těšit se můžete na spoustu her, nocování v teepee, vyrábění a mnoho    
dalších překvapení  

 
KDY:KDY:KDY:KDY:  25. 8. 2014 - 29. 8. 2014  
KDE:KDE:KDE:KDE:    statek v Závišicích  
CenaCenaCenaCena::::   400 Kč  
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt: Alžběta Sykalová (tel.: 739 804 090)  
 
Bližší informace o akci s přihláškou budou dodány osobně 

http://minehawa.skauting.cz/ 

Skautský oddíl Minehawa 
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI 
12 zastavení na cestě staletími 

Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec 

VIII. 
Prvních 15 let První republiky 

     Slavnost otevření obecního domu se vydařila nad očekávání. Přispělo k tomu zvláště 
pěkné počasí, sbor dobrovolných hasičů ve stejnokroji, žáci s praporky v národních 
barvách a výborná rybská hudba. Slavnost zahájila žákyně Žofie Michálková básní 

´Pozdrav české mládeže Masarykovi´               
a před odhalením pamětní desky přednesl 
žák Alois Hývnar báseň ´Našim hrdinům´. 
     Po deseti letech svízelných pováleč-
ných začátků, těžkých překážek i nejistot 
spojili i občané Závišic svoji přítomnou 
radost se vzpomínkami na památné chvíle 
podzimu roku 1918. 
     Před válkou se Závišice mohly pochlu-
bit pěti obchody a sice: Jana Šimíčka        

v čís. 20, Eduarda Holuba v čís. 14, 
Vincence Frýdla v čís. 1, Vincence Hývnara v čís. 136  a Vincence Bajera v čís. 137. 
Po válce zůstal jediný obchod Jeny Šimíčkové, vdovy  po Janu Šimíčkovi a místo ji-
ných vznikly dva konsumy: ´Budoucnost´, zřízená za války v čís. 136 a po válce pře-
místěna do čís. 120 a ´Svépomoc´, zřízená po válce v čís. 137.  
     Bývalo tu i několik hospod. Uprostřed obce v čís. 131 (původně obchod) býval        
Macháčkův hostinec, který v roce 1910 koupil Josef Kremel z Vlčnova. Ten hostinec 
rozšířil natolik, že se všechny zábavy a divadla konaly u něho a hospoda „U Kremla“  
se stala známou i v širším okolí. Hostinec býval i na fojtství v čís. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27: Příjezd prezidenta TGM do Prahy  

28: Obchod p. Macháčka29  29:Hostinec p. Kremla 
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     Po válce si mnoho obyvatel své domky upravovalo, modernizovalo, mnozí si posta- 
vili nové. Např. v roce 1925 kromě obecního domu přibylo v Závišicích šest nových 
domků. 
     Ale ne každý rok byl takový úrodný a úspěšný. Hned příští rok, 1926, „byl doslovně 
mokrý“ - dovídáme se z kroniky. Prý většinou lilo. Nový rok začal mírnou zimou,       
ba dokonce na Tři krále 6. ledna byl krásný, teplý den, kterého využily hlavně včely          
ke svému vyprášení... Ke konci ledna nastaly mrazy, řeka teprve nyní zamrzla a na ní 
rubal se led pro potřeby řezníka a hostinského Josefa Kremla, ale i pro okolní obce. 
Brzy se oteplilo a to mírné počasí trvalo celý únor a březen. Po chladném dubnu s větší-
mi mrazy následoval pěkný květen. Polní práce se dařily, brambory se pěkně sázely            
i okopávaly, hospodáři s nejlepšími nadějemi hleděli do budoucna. Ale vyhlídky                
na bohatou sklizeň pohřbil deštivý a chladný červen, kdy se pro samé deště nedalo           
v poli pracovat, brambory zůstaly místy neokopány a neohrnuty. Stálými dešti byla 
zničena i zelenina i úroda obilnin. Pilní občané využili několika pěkných dní na počát-
ku července alespoň ke sklizni sena. Ti, kteří nestihli, ´sušili pak v dešti´, neboť             
i v červenci a srpnu převládalo chladné a deštivé počasí. To mělo pochopitelně neblahý 
vliv na celou úrodu. Následkem malé úrody ceny obilnin, brambor i zeleniny velice 
stouply. 
     Po mizerném létě se vydařil podzim. Ke konci října napadlo sice trochu sněhu, ale 
dlouho nevydržel a pěkné počasí převládalo i v listopadu. Sedláci dokonce krávy vyhá-
něli na pastvu, květiny znovu rozkvétaly, na Hůrce dokonce dozrávaly jahody. Stálé 
pěkné počasí umožnilo dokončit všechny podzimní práce...Až začátkem prosince napa-
dl sníh a vánoce byly opět po delší době bílé. 
     Kronikář si posteskl i na velikou zimu v roce 1929: „...Tak kruté a dlouho nepřetrži-
tě trvající zimy nikdo nepamatuje. Poněvadž zůstalo ležet i mnoho sněhu, nebyla škoda 
jinak veliká, ale co zůstalo nad sně-
hem, všechno pomrzlo. Zvlášť byly 
zničeny ovocné stromy...Čísla 68, 
69, 70, 71 byla upravena z panského 
dvora a od nich vedla cesta do sou-
sední vesnice Libhoště. Kolem ní 
byly pod Hůrkou vysázeny mohutné 
třešně ´bělice´, mezi lidem zvané 
rybské. I ti staří velikáni, kteří jistě 
by mohli vykládati, jak pod nimi si 
hrávala mládež před 100 lety, jak 
staří hospodáři besedovali v jejich 
stínu a které nepohoda ani blesk 
nezničil - i ty neúprosná letošní zima 
sklátila...Na některých zahradách, 
kde nadělal sníh závěje, ohlodali zajíci celé koruny. Škody na zvěři jsou také veliké...“. 
Jak je zřejmé, rozmary počasí trápily i naše předky - blízké i vzdálené - a trápí i nás. 

30: Úprava tvrze na obytné domky  
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     V roce 1928 se počet domků v Závišicích zvýšil na 160. Ale přesto situace v celém 
státě nebyla uspokojivá. Z té doby můžeme v kronice číst povzdech kronikáře: 
 „…. Jak to, že pojednou vláda musí škrtat v rozpočtu, který je proti letům 1925 – 26 
více jak o polovinu menší? Měli jsme přece státní rozpočty ve výši 22 miliard Kč           
a dnes rozpočet na rok 1931 necelých 9 miliard. K tomu nyní přikročuje restrikce ná-
kladů presidentových, ministrů atd. Proč to všechno přišlo tak najednou, jakoby neče-
kaně, rychle? To je mýlka! Situace, do níž jsme se dostali, je sice poháněna krisí, která 
zachvátila průmysl, zemědělství a přirozeně pak svými důsledky i obchod a živnosti, ale 
my sami máme na ní také hodně viny! President našeho státu v jednom poselství pravil, 
že nepotřebujeme mít všecko najednou a této pravdy jsme se nepřidrželi! My jsme všec-
ko, co jen lidský duch vymyslil, chtěli mít najednou. Dokud byla konjunktura, vesele se 
investovalo a také stát ušetřil a vymýšlel bůhvíco!...“. Smutné rozjímání zakončil:     
„…Dnes sice tvrdým způsobem vymáháme nedoplatky daňové, takže exekuce jdou do 
tisíců, dokonce zavedli i exekuci létací, ale to je pozdě! Vymáhati daně zrovna v nejhor-
ší době, kdy není peněz a nelze platit, ačkoli je mohl beze ztrát a bez hořkosti už dávno 
vymoci. To je těžká vina…“. 
     I v této těžké době Závišice žily a pod vedením starosty Jana Hývnara se rozvíjely. 
Vzpomeňme alespoň elektrifikaci. Opět budeme trochu listovat v kronice: „…Na schů-
zi občanstva koncem roku 1929 konané v hostinci u Frýdlů nadhodil starosta, zda ne-
mělo by se uvažovati o elektrisaci obce a vysvětlil, jaké výhody elektrisace skýtá. Tento 
návrh potkal se s velkým porozuměním, ačkoliv jako vždy, nescházelo ani zde pochybo-
vačů. Účastníci schůze téměř jednomyslně žádali, aby obecní zastupitelstvo ihned zapo-
čalo o té věci jednati…“. Po kladném vyřízení všech náležitostí bylo možno koncem 
roku 1930 započít se stavbou – zajistit místa pro sloupy a transformátory apod. Stavba 
včetně připojování trvala asi šest měsíců a byla dokončena začátkem června 1931.          
Na síť připojilo se 124 domů z celkového počtu 161. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

     Ale krize a nezaměstnanost se znovu přihlásila, přibylo vražd a zločinů, že jich není 
pamětníka. Přiblížil se svátek 15. výročí našeho osvobození, ale obavy z blížícího se 
nového ohrožení republiky se projevily i při jeho oslavách. 

31: Závišice, celkový pohled 

(pokračování příště) 
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Kam s nefunkční zářivkou? 

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, 
která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a vý-
bojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití 
mohou unikat nebezpečné látky.  
 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do 
popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od loňského roku 
se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak po-
stupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné 
zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale jeden há-
ček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani 
do tříděného skla. Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kom-
paktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zachá-
zení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní pro-
středí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu 
té nové.  
 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji do tzv. 
E-domku, který se v obci Závišice nachází za budovou obecního úřadu.  
Obsluha E-domku od Vás úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální 
sběrné nádoby, aby se nerozbila.  Zpětný odběr zářivek pro naši obec zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu a recyklaci.  
Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom 
jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.  
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí 
až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme 
k ochraně životního prostředí okolo nás.  
 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společ-
nosti EKOLAMP dočtete na http://www.ekolamp.cz/ 



14 

Zpravodaj/srpen 2014 Pozvánka od včelařů 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 8/2014 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 8. 2014, 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. 8. 2014*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 


