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Zpravodaj/leden 2016 

Rozšíření  sběru plastů - pytlový sběr 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  L E D E N  2 0 1 6 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Již mnoho let v Závišicích separujeme odpady - plasty, papír, sklo, ale i kovy a biolo-
gicky rozložitelný odpad. Poslední dvě jmenované složky - kov a BRO jsme začali   
separovat daleko dříve, než nám to přikázal zákon. 
 
V největším množství třídíme plasty, proto chceme jejich třídě-
ní podpořit ještě pomocí tzv. pytlového sběru plastů. 
Tento sběr bude prováděn: 
- ve zkušebním období - první polovina roku 2016 
- do žlutých plastových pytlů, které si můžete v případě zájmu 
   zdarma vyzvednout na ObÚ - 6 ks/pololetí/dům 
- svoz pytlů od Vašeho domu koncem každého měsíce 
   (neodkládat u kontejnerů na tříděný odpad) 
- o termínu svozu budete informováni SMS 

 
Možná si kladete otázku, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli? 
Důvodů je několik. 
Chceme zvýšit výtěžnost plastů při separaci. Chceme, aby lidé, 
kteří to mají ke kontejnerům na plast na stabilních sběrných 
místech daleko, měli třídění ulehčeno. A chtěli bychom, aby třídili i ti občané, kteří 
mají sběrná místa „na dohled“, ale nečiní tak. 
 
Doufám, že tímto podpoříme ještě lepší třídění komunálních odpadů z vaší strany 
a nebudeme se divit, co vše se v některých popelnicích objevuje, jak je tomu nyní.  
                 Zdeněk Vajda, starosta 

Stolní dvoutýdenní kalendář na rok 2016 s fotografiemi  
pořízenými v Závišicích je v prodeji za 60 Kč na obecním 
úřadě a v prodejně Jednota.                            

Obecní kalendář 
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Tříkrálová sbírka 2016 

Vážení občané, 
ve dnech 1. až 14. ledna 2016 bude probíhat ve Vaší obci Třikrálová sbírka.  
 

V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž 
se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete 
do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. 
Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost. 
 

Mockrát Vám děkujeme 
Pracovníci Charity Kopřivnice 

Víčka a hliník pro Nikolku 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. oznamují nové ceny vodného 
s účinností od 1. ledna 2016: 

 voda pitná (vodné)                40,70 Kč/m3  (včetně 15 % DPH) 
Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016. 

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2016 

     Z prosincového zpravodaje obce Rybí se dovídáme, že bylo od r. 2013 nasbíráno 
11 t víček za celkovou sumu 66 tisíc Kč, které byly použity na léčbu Nikolky. 
     Pro udržení a následného zlepšení stavu jsou potřebné další rehabilitace, které 
jsou penězově nákladné. Proto budeme také ve sběru víček pokračovat a přidáme       
k tomu i sběr hliníku. Jsou to víčka od různých jogurtů, paštik, i od některých léků 
(pozor na spojení s umělou hmotou - ty ne), též i hliníkové nádobí. 
Věci můžete odevzdávat přímo na OÚ Rybí nebo u nás v MŠ a ZŠ a v kostele,      
případně u mne doma. 
     Poděkování patří těm, kteří pomáhají sběrem víček a nyní i hliníku, vždyť vlastně 
tímto šetří životní prostředí. 
                                                                                Jaromíra Hajdová, tel. 725 589 089 

Závišické bruslení 

TJ Závišice zve všechny zájemce 
na „Závišické bruslení“ na Zimním stadionu v Kopřivnici 

 
v neděli 31. 1. 2016 

13.15-14.15 h                      
       Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 
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Poplatek za odpad na rok 2016 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2015 ze 14. 12. 2015 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč/poplatník/rok. 
Poplatek je splatný: 
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2016 a 
                                                  230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2016, 
2) jednorázově na celý rok:      460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2016. 
     Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 

Vývozy popelnic budou probíhat opět každý sudý týden v pátek v ranních hodinách. 

Poplatek ze psů na rok 2016 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanove-
na sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího psa 
téhož držitele. 
Poplatková povinnost vzniká v den, který následuje po dni, ve kterém pes dovršil stáří tří 
měsíců nebo v den, kdy započalo držení psa staršího. 
     Platbu můžete provést nejpozději do 31. 3. 2016 na ObÚ v úřední dny nebo převodem 
na účet obce u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: číslo účtu: 1767239329/0800, 
variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet psů (např. 12400001) 
     Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný   
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková  povinnost 
vznikla. 

     Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa 
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započa-
tý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice  
do 15 dnů od zániku. 

Celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 účinné od 1. 1. 2016 najdete na úřední 
desce ObÚ Závišice nebo na: 
http://www.zavisice.cz/vyhlasky/Obecne_zavazna_vyhlaska_obce_Zavisice_c.2-
2015_o_mistnim_poplatku_%28odpady%29.pdf 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Drahomíra Bajerová 
Josef Tůma 
Rudolf Hývnar 

Eliška Sochová 
Jaroslava Michálková 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 13. 1. 2016 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Pozvánky 
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Lidový ples 

Místní organizace KDU-ČSL Závišice a příznivci 

Vás srdečně zve na 

pátek 16. 1. 2016 od 19:30 hod. 

Pohostinství U Kremlů v Závišicích 

• Dechová hudba ŠMELAŘINKA J. Sklenovského 

• Hudba Ladislava Pospěcha 

• Taneční vystoupení 

• Občerstvení 

• Soutěž o ceny 

• Vstupné 90 Kč 
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Připravujeme 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 1/2016 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 5. 1. 2016, 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. 1. 2016*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

 

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 

TANEČNÍ ŠKOLA SYRKOVI 
 

    ZÁVIŠICE, POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ 
TERMÍNY: 15.1., 30.1., 12.2., 19.2., 27.2.2016, 

ZÁVĚREČNÁ 4.3.2016 

V 19.00 HODIN 

CENA PÁR 1 100,- 

PŘIHLÁŠKY: e-mail h.sopuchova@seznam.cz 

Tel. 736 285 452 

ZÁVĚREČNÁ S KAPELOU TNT 

 
Sbor dobrovolných hasičů Závišice 

Vás zve na tradiční 

KONČINOVÝ PLES 
v pátek 5. 2. 2016 od 20.00 hod. 
v sále Pohostinství U Kremlů 

 

Hudba: YPSILON 
Vstupné 90 Kč 

Na Vaši účast se těší hasiči 

MYSLIVECKÝ BÁL 20. 2. 2016 
 
RYBÁŘSKÝ BÁL      26. 2. 2016 


