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Zpravodaj/březen 2017 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

Pozvánka 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
v pondělí 6. 3. 2017 od 17.00 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 
Hlavní bod programu:  rozpočet obce Závišice na rok 2017. 

Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ), 
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách. 

                 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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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) 

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. 

Při platbě přes účet prosíme o úhradu ve správné výši 
(tj. sazba x počet poplatníků) 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 František Macháček 
Josef Pustějovský 

Marie Matzková 
Adéla Dvořáková 
Marie Honešová 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 8. 3. 2017 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Pozvánky 

Divadelní spolek PASÁŽ 
uvádí hru 

ZÁSKOK 
Cimrmanova hra o nešťastné premiéře hry Vlasta 

(Z.Svěrák, L.Smoljak) 

18. března 2017 
18:00 

Pohostinství U Kremlů 

Závišice 
Vstupné: 50 Kč 
(děti do 15 let 20 Kč) 

 
Osoby a obsazení: 

Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha .......Vojtěch Glogar 
Principál ……………………..……………… Josef Adamec 
Doktor Vypich ……………..…………………….… Jan Číp 
Šikovatel Vogeltanz ………..…………..…... Jakub Vaculík 
Bárta ……………………………………….…. Josef Glogar 
Vlasta ………………………………..……. Jaroslav Glogar 
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TJ Závišice zve všechny zájemce 

na „Závišické bruslení“  
na Zimním stadionu v Kopřivnici 

 

v neděli 12. 3. 2017 
13.15 -14.15 h 

            Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 

Změna termínu Závišického pedálu: sobota 27. 5. 2017 
(v plánu akcí ve Zpravodaji únor/2017 byl termín 20. 5. 2017) 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

výbor TJ Závišice z.s.  svolává  všechny členy TJ Závišice na 

mimořádnou valnou hromadu 

která se bude konat v pátek  17.3.2017 v 18.00 v restauraci Bowling Závišice 

program: Prodej pozemků TJ ( hřiště ) obci za účelem vybudování sportovního areálu 

V neděli 26. března 2017 se přechází na letní čas: 
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny. 

Začátek letního času 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
7. 3. 
4. 4. 
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Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu 

O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často přidělává 
starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje na mnohých 
místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z nás vyráží buď    
za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a tady mohou nejen 
pro hasiče nastat perné chvíle. 
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce 
nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných domů se rádi 
pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, že nejen 
porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí.  Totéž týká ve velké míře      
i chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale 
vzhledem k obvyklému umístění  jejich odpočinkových zařízení v chatových koloniích, 
v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního 
odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost 
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze 
na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně   
pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení 
např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již 
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně 
uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně        
do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například 
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu 
nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 
950 739 844 nebo150, případně  elektronickým formulářem, který občané, právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému 
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení 
klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas 
za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné 
pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba 
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. 
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.  
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti, a měli by je  
poučit  o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm              
na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech,  které si  děti vyhledávají           
ke svým hrám.  I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je  pokutou 
až do výše 25 000,-- Kč. 
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází ke vzniku 
požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí  tragicky s velkými 
materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského života. A proto znovu 
upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno! 
 

nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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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 výbojky 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 září 
2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat,   
a tak postupně všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější 
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Má to ale 
jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši       
a nepatří ani do tříděného skla.  

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.  

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách 
společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz. 

Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 
v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení                
a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. 
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. 

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.  
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Placená inzerce 
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Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 3/2017 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28. 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 
24. 3. 2017*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Chov drůbeže Závišice (rozcestí ke Štramberku) 
 

PRODEJ  
 BROJLEROVÝCH KUŘAT 

  

dne 7. a 8.4. 2017 
 

Informace a objednávky na tel. č.  
 604 609 915, 602 577 726 


