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Zpravodaj/srpen 2018 
 

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 8 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Třídění odpadů 

Jako každý rok je možnost zapůjčení krojů pro děti 
menší, větší, dospělé.  
Kroje se budou vydávat od srpna. Jen je třeba mne 
předem kontaktovat telefonicky. 
 

                       Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2 

                                                                                     731 420 244 T-mobile 

Kroje na XXVIII. Obecní dožínky 18. 8. 2018 

Stále a často se setkáváme s nepořádkem na místech                          
s kontejnery na tříděný odpad. Ke kontejnerům jsou odkládány 
pytle, které tam zanechali bohužel občané Závišic. Jedná se    
o vytříděný odpad i nevytříděný včetně směsného odpadu, 
který patří do popelnice. 
 
Žádáme tyto občany, aby tak nečinili a ostatním děkujeme, že odpad třídí a ukládají 
správně a pomáhají tak udržet obec čistou. 
                                                                                                                Zdeněk Vajda 

Obecní úřad Závišice  
bude z důvodu čerpání dovolené 

uzavřen ve dnech 20. 8. - 24. 8. 2018. 

Omezení provozu obecního úřadu 
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Nabídka zaměstnání 

• správa a údržba nemovitého a movitého majetku obce a jejich zařízení 
• údržba techniky, strojů a zařízení, čištění kanalizace a obsluha ČOV 
• drobné zámečnické, zednické, malířské, zahradnické, úklidové a jiné práce 
• správa a údržba veřejných prostranství, údržba zeleně - práce s malotraktory,  

křovinořezem, travní sekačkou, motorovou pilou a jinými stroji a zařízeními 
• řízení motorového vozidla 
• letní a zimní údržba komunikací 
• zajišťování náhradních dílů, plánů prohlídek, údržby a běžných oprav svěřených 
           zařízení 
• zajišťování běžné údržby, vytápění, temperování, větrání  

 
Obec Závišice přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici „Údržbář obce“ 
 
 

Hlavní pracovní poměr, nástup možný ihned 
 
Náplň práce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní požadavky: 
• minimálně vyučen v technickém oboru 
• věk nad 18 let 
• řidičské oprávnění minimálně skupiny B 
• zdravotní stav bez omezení 
• samostatnost, vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, organizační schopnosti 
• z důvodu možných mimořádných prací výhodou bydliště v Závišicích  
 
 
 

 

Platové zařazení: 
• dle Nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 
            ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů + benefity 
            ze sociálnícho fondu  
 
 
 

Písemné žádosti o zaměstnání s přiloženým životopisem doručte osobně nebo poštou 
na Obecní úřad Závišice, Závišice 115, 742 21 Kopřivnice do 15. 8. 2018 do 17 hod. 
 
 
 

Kontaktní osoba: starosta Zdeněk Vajda, tel.: 556 856 000, 773 012 152  
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Stavba D48 Rybí - MÚK Rychaltice 

V rámci výstavby D48 Rybí – MÚK Rychaltice, bychom Vás rádi informovali                 
o změnách v dopravě v okolí Vaší obce. Vzhledem k vývoji na stavbě a potřebě 
realizovat stavební objekty, které svou podstatou zasahují do komunikací v blízkosti 
Vaší obce, dojde v příštích týdnech k uzavírkám těchto obslužných komunikací nebo 
sjezdů ze silnice I/48. 
 

Obce Libhošť, Sedlnice, Prchalov, Závišice, Rybí 
Dne 1.8 bude spuštěna nová komunikace propojující křižovatku v „Sirkový lázních“ 
s obcí Libhošť. Tímto bude kompletně uzavřen sjezd Libhošť v obou směrech. Kvůli 
následné demolici a výstavbě estakády na D48 před Libhoští, zde bude na novou 
komunikaci převedena i doprava z hlavní trasy I/48. Ta se napojí zpět na I/48 hned  
za estakádou. Obyvatelé Libhoště ve směru na Příbor mohou křižovat trasu                 
a na povolení sjet do obce. Rovněž připojení z obce Libhošť na novou komunikaci  
ve směru NJ bude dovoleno. Ostatní obyvatelé okolních obcí musí jet po hlavní trase 
D48 až do Příbora – sjezd km 30, kde na okružní křižovatce sjedou na nově 
otevřenou komunikaci ve směru zpět do „Borovce“. Sjezd a výjezd na MÚK 
„Borovec“ do Závišic, Sedlnic ve směru do Příbora bude definitivně uzavřen 
z důvodů výstavby D48, ve směru do Nového Jičína zůstane otevřen do dokončení 
výstavby této etapy hlavní trasy D48. 
 

Obce Trnávka, Hájov, Rychaltice, Hukvaldy, Kateřinice 
Dne 1.8.2018 z důvodů výstavby obslužné komunikace bude definitivně uzavřen 
MÚK Hájov – nájezd ve směru Příbor a sjezd ve směru F-M. Od 1.9.2018 bude 
otevřena a zprovozněna nová komunikace mezi Hájovem a Rychalticemi vedoucí 
podél hlavní trasy D48.  
 
Ing. Jiří Capil 
Metrostav a. s. 

Z důvodu úplné uzavírky silnice I/48 („čtyřproudovka“)  
a obslužné komunikace vybudované podél této silnice 

bude ve dnech  
11. 8. (sobota) - 13. 8. (pondělí) do 6.00 hod. 

vedena přes Závišice objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice - Příbor). 
 

V těchto dnech bude v obci zvýšený provoz.  

Objízdná trasa přes Závišice 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
21. 8.  
18. 9. 

Dovolená v ordinaci ve Štramberku: 
30. 7. - 10. 8. 2018 

Blahopřání jubilantům  

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Vlasta Lichnovská 
Alois Michálek 
Jaroslava Jadrníčková 
Zdeňka Hyvnarová 

 
Ludmila Konvičková 
Věroslava Vlková 
Ladislav Hanzelka 

Klub důchodců 

Klub důchodců pořáda pro své členy 
u příležitost 10. výročí vzniku klubu 

 

„POSEZENÍ PŘI GULÁŠI“ 
 

ve středu 29. 8. 2018 v 16 hod. 
na zahradě u Kremlů. 

 
Na akci zveme i bývalé členy,  

kteří se už pravidelně neúčastní schůzek. 
 

    Jana Janková 

Informace z knihovny 

V srpnu bude knihovna otevřena pouze 
       v pondělí 6. 8. 

od 15.00 do 17.00 hodin. 
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Placená inzerce 

ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku  
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 8/2018 vydáno 31. 7. 2018 
Vydavatel: obec Závišice, Závišice 115, 742 21, IČO: 00600709,*tel.: 556 856 000* 
e-mail: obec@zavisice.cz*www.zavisice.cz*Tisk: Obecní úřad Závišice 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10180 
Uzávěrka příštího čísla: 24. 8. 2018 
Distribuce v místní prodejně*Cena 3 Kč*Ceník inzerce: 3 Kč/cm2 

Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje 


