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Odpady 

Připravujeme 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  Ú N O R  2 0 1 7 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Již nějakou dobu jsem se nevěnoval odpadům, jelikož jsem si 
naivně myslel, že se všichni společně učíme nakládat s odpady 
a jsme už na poměrně dobré úrovni. Většina z nás velmi dobře 
nakládá s odpady, které v domácnostech vznikají, naučili jsme 
se separovat, kompostovat a likvidovat všemožné odpady 
podle jejich druhu a podle požadavků zákonů. Kontejnery 

v místech sběru jsou stále naplněny a k tomu přibyl ještě pytlový sběr plastů. 
Jednoduše řečeno, třídíme více plastů. Všem zodpovědným děkuji. 
 

Ale…….. Vždy je nějaké „ALE“ a v tomto případě se týká odkládání odpadů            
u sběrných míst na separovaný odpad. Žádám všechny, aby v případě, že jsou 
kontejnery plné, neodkládali separovaný odpad do prostoru kolem kontejnerů             
a počkali, až budou určené nádoby prázdné. Doma taky neodkládáte odpadky na zem 
kolem koše a pokud ano……. 
 
Odkládání odpadků či separovaného odpadu jinam než do nádob k tomu určených     
je považováno za tvorbu černých skládek a může být také pokutováno.  
                                                                                                                Zdeněk Vajda 

                 Obec Závišice ve spolupráci 
        s Uměleckou agenturou Alena Bastlová 
                                 pořádají 
       v pátek 3. března 2017 v 17 hod. 
                v sále Pohostinství U Kremlů 

            JARNÍ KONCERT 
                           Účinkují sólisté  
  Národního divadla moravskoslezského v Ostravě 
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Obecně závazné vyhlášky obce Závišice jsou zveřejněny 
na www.zavisice.cz  (Hlavní dokumenty a předpisy - Obecně závazné vyhlášky). 

Poplatek za odpad na rok 2017 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2016 ze 14. 12. 2016 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. 2017 a 
                                                  230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2017, 
2) jednorázově na celý rok:      460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2017. 
     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 2017 

     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. 2017 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 započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice  
do 15 dnů od zániku. 

Každých 14 dnů probíhá i svoz plastů ve žlutých pytlích od domů. Občané 
zapojeni do tohoto systému sběru jsou o termínu svozu den předem 
informováni prostřednictvím SMS. O zařazení do systému můžete požádat         
na obecním úřadě. 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 
Vlasta Richterová 
Vlasta Hyvnarová 
Božena Slováčková 

Jiřina Šimíčková 
Věra Horáková 
Marie Valová 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
7. 2. 
7. 3. 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 8. 2. 2017 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

  muži ženy celkem 

k 31. 12. 2015 525 493 1.018 

v průběhu roku 2016       

- se narodili 6 5 11 

- zemřeli 6 - 6 

- se přistěhovali (trvalý pobyt) 11 8 19 

- se odstěhovali (trvalý pobyt)  7 13 20 

k 31. 12. 2016 529 493 1.022 

Počet občanů Závišic - statistika roku 2016 
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K zamyšlení... 

Novinky z knihovny 

I v naší knihovně najdete tituly nejprodávanějších novinek na trhu.  
Uvádím některé z nich: 
 

Evžen Boček - Poslední aristokratka, Aristokratka ve varu, Aristokratka na koni. 
Jsou to humorné romány o dědicích hradu v Čechách, kteří se všemožně snaží tento 
hrad provozovat pro návštěvníky. 
 

Dalším současným spisovatelem historických románů je Vlastimil 
Vondruška. Nově máme jeho romány - Vražda v ambitu, Letopisy Královské 
komory I., II. 
Oldřich z Chlumu pomáhá kralevici Přemyslu Otakarovi II. vyřešit zločin       
a stává se královským prokurátorem. 

 

Od známé herečky a blogerky Marie Doležalové si můžete přečíst její 
prvotinu - Kafe a cigárko. 
 

 
Nadšence Harryho Pottera od  spisovatelky Joann Rowlingové potěší poslední 8. díl 
Harry Potter a prokleté dítě. 
 

Od současné spisovatelky Marcely Mlynářové si můžete přečíst román - Dáma   
s prošlou zárukou. Náměty svých románů autorka čerpá ze svého pestrého 
života. 
 

Spisovatelka Marie Poledňáková tentokrát napsala kriminální román - Ten, kdo tě 
miloval. 

 

Jako poslední upozorňuji na román současného oblíbeného spisovatele Patrika 
Hartla - Okamžiky štěstí. 
 

 
Na Vaši návštěvu v knihovně se těší                                               Jana Janková 

Jak již asi všichni víte, na parkovišti u hřbitova parkuje už dlouhou dobu naše 
hasičská dodávka Renault Master, kterou využíváme hlavně na přepravu družstva 
mužů a dětí k soutěžím, dopravy zásahové jednotky a potřebného materiálu k místům 
nenadálých událostí. V prosinci se nám však stala nepříjemná věc, kterou 
nepochopím a nevím, komu tohle jednání může přinášet radost. 
 

Neznámý pachatel na zmíněném místě několikrát provrtal nádrž s naftou, která 
samozřejmě vytekla po různých místech Závišic, kde se dodávka pohybovala, než 
jsme závadu zjistili. Tento čin chápeme jako nějakou pomstu či naschvál, protože 
způsobem, jakým byl spáchán, se nejednalo o krádež pohonných hmot, nýbrž             
o úmyslné poškození cizí věci. 



5 

Zpravodaj/únor 2017 

Pozvánky 

Na parkovišti u hřbitova je automobil zaparkován z důvodu, že nemáme vhodné 
parkovací místo a naše hasičská zbrojnice není bohužel postavena tak, aby se do ní 
vešly oba hasičské automobily. V současné době nemáme jinou možnost, kde 
bychom mohli automobil uschovat. 
 

Nevím, komu mohlo naše auto vadit, či jaký byl motiv tohoto činu, ale pokud by měl 
někdo problém, mohl klidně přijít na Obec nebo za nějakým zástupcem z řad SDH     
a říct, co mu vadilo. Mrzí mě, že tímto činem poškozuje ne jednotlivce, ale celý sbor 
i jednotku, která tento automobil využívá. Vůz mohl být i u lednového požáru 
průmyslové haly a STK v Kopřivnici, kde jsme zasahovali a mohli ho využít 
k ochraně před všudypřítomným mrazem, který nás po celou dobu 
několikahodinového zásahu sužoval. 
 

Doufám, že tento čin neudělal někdo z občanů Závišic, protože žiji v domnění,         
že máme v obci slušné lidi. 
 
Tomáš Both, velitel SDH a JSDH Závišice. 
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v sobotu 25.2.2017 od 20 hod. 

TJ Závišice zve všechny zájemce 

na „Závišické bruslení“  
na Zimním stadionu v Kopřivnici 

 

v neděli 26. 2. 2017 
13.15 -14.15 h 

            Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 
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Plán akcí v obci Závišice na rok 2017 
____________________________________________________________________ 
Termíny akcí mohou být změněny nebo akce zrušeny (např. z důvodu nepříznivého 
počasí). 

ÚNOR 
  3.2. Obecní bál (Obec) 
  8.2.      Schůzka – Přednáška o historii značky Tatra (Klub důchodců) 
25.2.          Končinový ples (Hasiči) 
 
 
BŘEZEN 
  3.3. Jarní koncert (Obec) 
  8.3.  Schůzka (Klub důchodců) 
18.3.       Divadelní soubor Pasáž - hra J. Cimrmana Záskok (KDU-ČSL)  
 
 
DUBEN          
  5.4. Schůzka (Klub důchodců) 
15.4. Velikonoční volejbalový turnaj (TJ) 
30.4. Slet čarodějnic a stavění máje (Obec)     
----------- Den Země (Obec-komise životního prostředí, Skauti) 
----------- Zájezd do Polska (Klub důchodců) 
 
 
KVĚTEN      
10.5.      Schůzka – Den matek (Klub důchodců) 
20.5.       Závišický pedál (TJ) 

 20.5.  Soutěž o pohár starosty-1. kolo Novojičín. ligy v požár. útoku (Hasiči) 
 26.5. Zájezd (Obec) 
 
 
ČERVEN 
  4.6 Svatodušní škvařenice (KDU-ČSL)  

   7.6.    Vaječina (Klub důchodců)  
 10.6. Kremlfest 

       --------- Den dětí (Obec-kulturní komise) 
       --------- Turnaj Judo (TJ)                  

 

 Neuvedené termíny budou upřesněny v průběhu roku.                                                                       
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ČERVENEC 
  1.7. Turnaj v malé kopané (TJ) 
  5.7.       Cyrilometodějská pouť – Pouťová zábava (Obec) 
12.7. Vycházka Příbor (Klub důchodců)       
22.7. Večerní soutěž v požárním útoku (Hasiči) 
 
SRPEN 
  9.8. Návštěva u p. Zemana (Klub důchodců)  
13.8. Pouť u kapličky na Pasekách (KDU-ČSL) 

        19.8.       XXVII. Obecní dožínky (Obec+Hasiči+KDU-ČSL) 
       --------- Tenisový turnaj (TJ) 

 
ZÁŘÍ          
  6.9. Opékání špekáčků (Klub důchodců) 
  9.9. Utkání v malé kopané pravý – levý (TJ) 
30.9. TFA Závišice 
--------- Branný závod (Obec, Skauti, Myslivci) 
--------- Zájezd (Klub důchodců) 
 
ŘÍJEN 
 11.10.      Schůzka (Klub důchodců)  
 15.10. Dušičková pouť na sv. Hostýn (KDU-ČSL) 
---------     Drakiáda (Obec-kulturní komise+komise životního prostředí)   
---------    Divadelní představení – soubor Divadlo pod věží Štramberk (KDU-ČSL)  
 27.10.     Lampionový průvod (Obec) 
 
LISTOPAD 
 11.11.     Martinský krmáš (Klub důchodců)  
 
PROSINEC 
  2.12. Mikulášský volejbalový turnaj (TJ) 
  3.12.       Mikulášská pohádka s nadílkou (KDU-ČSL) 
---------     Po vsi chodí Mikuláš (Obec – kulturní komise)  
---------      Příjezd Mikuláše (Škola, Obec) 
  6.12.       Schůzka (Klub důchodců) 
---------    Vánoční koncert (Obec) 
---------     Vánoční jarmark, Živý betlém (Obec, Skauti) 
--------- Vánoční besídka a jarmark (Škola) 
25.12.      Štěpánská zábava (Pohostinství U Kremlů, Obec) 
28.12.   Předsilvestrovský pokec (Klub důchodců) 
30.12. Vánoční nohejbalový a volejbalový turnaj (TJ) 

Tomáš Both, Komise pro spolupráci obce 
s dobrovolnými sdruženími a spolky 
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Tříkrálová sbírka 2017 



11 

Zpravodaj/únor 2017 

Filip Hanzelka má z prvního turnaje bronz 

Vysočina hostila v sobotu 21. ledna mladé judisty na 6. ročníku populární velké ceny 
České Třebové. Závišický Filip Hanzelka bojoval mezi dorostenci ve váze do 66 kg. 

V prvním kole měl volný los. Ve druhém se utkal s Pavlem 
Krahulíkem z SKP Zlín. Zápas rozhodl Hanzelka ve svůj prospěch 
nízkou seoi nagou hned v první minutě zápasu. V dalším kole jej 
čekal Adam Kopecký z Auto Škoda Mladá Boleslav. Ten vyrukoval            
na závišického dorostence uspávací taktikou a ta mu nakonec 
přinesla úspěch. Po nevýrazném a pomalém začátku provedl 
bleskové taotoši a poslal Hanzelku do oprav. Tady už ale Hanzelka 
nepřipustil žádné zaváhání a v boji o třetí místo si snadno poradil     
se zlínským Petrem Danielem. Přesně načasovanou technikou de aši 
harai si řekl o místo na stupních vítězů a z Vysočiny si zaslouženě 

odvezl bronzovou medaili. 
Ve stejném termínu bojovali začínající judisté  o své 
první medaile na Čokoládové ceně ve Frýdku 
Místku. Sedmičlenné družstvo závišických si vedlo 
opravdu skvěle a nikdo neodjížděl s prázdnou. 
První místa obsadili ve svých kategoriích             
Jan Michálek, Matyáš Peroutík, Metoděj Tomeček  
a Adam Dohnal. Z druhého místa se radovali Daniel 
Jahn a David Musil. Bronzovou příčku pak obsadil 
Tomáš Horák. 

Libor Kahánek 

Placená inzerce 

Masérna KABO v Kopřivnici 

Masérské, rekondiční a regenerační služby 

Jsme chráněnou dílnou nevidomých                           

a slabozrakých masérů 

tel.: +420 737 810 928      

www:masernakabo.cz 

akceptujeme platby Benefit Plus, Flexi Pass 
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Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 2/2017 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 2. 2017, 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. 2. 2017*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Dovolujeme si pozvat příznivce karetní hry na 
 

4. ročník „ZÁVIŠICKÉHO VOLA“ 
 

Kdy: 11. 2. 2017 
Kde: Bowling Závišice 

Zahájení hry:  ve 13 hod. 
Startovné: 100 Kč/osoba   

Objednávky do 8. 2. 2017 na  Bowlingu Závišice 
 nebo na tel. čísle 736 245 795. 

 

Pravidla hry jsou k dispozici. 
Občerstvení zajištěno. 


