Zpravodaj/květen 2018

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

K V Ě T E N

2 0 1 8 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Omezení provozu obecního úřadu a knihovny v Závišicích
Obecní úřad včetně knihovny bude
v pondělí 7. května uzavřen.

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - změna termínu vývozu
Vývozy BRO (hnědé kontejnery) budou probíhat každý čtvrtek.

Údržba obce - pomůžete prosím?
Obec Závišice je dle mého názoru dobře udržovanou a krásnou vesnicí. A jsem
na to pyšný. Na vzhledu obce se podílí každý z nás občanů, ať kladně či záporně.
Se zaměstnanci obce se snažíme již řadu let udržovat všechny místní cesty, uličky,
chodníky a veřejná prostranství. Tyto práce vykonává jeden stálý zaměstnanec
s pomocí dočasných zaměstnanců, které zaměstnáváme ve spolupráci s úřadem
práce.
Situace na trhu práce je v současné době taková, že nezaměstnaných je nyní nejméně
za posledních 20 let. I když se snažíme ve spolupráci s úřadem práce sehnat nějaké
lidi alespoň na nejnutnější práce, máme zatím bohužel smůlu. I přes tyto potíže se
budeme snažit o udržení vysokého standardu vzhledu obce v rámci našich možností
a s vypětím všech sil.
Proč o tom píšu? Velmi nám pomůže, když se při údržbě své zahrady budete věnovat
i pozemku kolem cesty či chodníku tak, aby nám alespoň trochu ubyly plochy
k údržbě a k sečení nebo když si všimnete odhozeného odpadku a dáte ho kam patří.
Prostě bych byl moc rád, kdybychom se všichni zapojili do údržby Závišic, alespoň
ve svém nejbližším okolí.
Zároveň vyzývám zájemce o brigádu při údržbě obce, aby se informovali
na obecním úřadě o možnostech práce dle potřeb obce. Práce je vhodná pro kohokoli
zodpovědného, staršího 18 let – nejlépe vitální senioři, studenti a další.
Výhodou řidičský průkaz skupiny „B“- není podmínkou.
Děkuji za pomoc a spolupráci
Zdeněk Vajda, starosta
1

Zpravodaj/květen 2018

Jaro je v plném proudu
Jaro probouzí přírodu a nadchází opět doba vyvádění mláďat. Snažme se tolerovat to,
že zvířata v přírodě potřebují v této době více klidu a prostoru pro rodičovské
povinnosti. Všeobecně platí, že se v přírodě máme chovat tiše a ohleduplně, věřím, že i
každý z nás najde v sobě dostatek inteligence a v tomto období se bude chovat tak, aby
nerušil svým chováním a třeba i pobíháním psů ten zbytek přírody, který tady máme.
Samozřejmě platí zákaz jízdy motorovými vozidly v lesích.
PROTO NEJEZDĚTE DO PŘÍRODY JINAK NEŽ NA KOLE!!!
Lesní zákon 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995 zakazuje jezdit a stát s
motorovými vozidly v lesích. Lesní zákon platí bez ohledu na to, zdali je cesta
opatřena závorou, dopravní značkou či neoznačena.
Dalším podstatným problémem jsou volně pobíhající psi. Na procházku se psem jde rád
každý, ale obzvláště v jarních měsících bychom měli dbát na to, aby naši psi neběhali
volně po loukách a lesích, protože drobná zvěř se jejich nenadálou přítomností stresuje
a mláďata zbytečně uhynou.
SVÉ PSY DRŽTE NA VODÍTKU !!!
Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti
(č. 449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Tedy nejen les, ale i louky
a polnosti.
Zdeněk Vajda, starosta

Objízdná trasa přes Závišice
Z důvodu úplné uzavírky silnice I/48 („čtyřproudovka“) v úseku Rybí - Příbor
ve dnech 26. 5. (sobota) - 27. 5. (neděle)
bude přes Závišice vedena objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice),
proto může být v těchto dnech v obci zvýšený provoz.

Sběr plastových víček
Sběr pro Elišku Němcovou z Lichnova pokračuje ve škole, v kostele a u mne doma.
Sbírají se jenom víčka od nápojů, mléka.
Nepatří tam víčka od olejů, pracích prášků, mastí, od nápojů Jupík (ty mají kromě
plastů i gumu), víčka od sprejů, laků, kávy - to vše patří do plastových kontejnerů.
Hliník se už nesbírá.
Jaromíra Hajdová

Obecní zájezd
Obecní zájezd v pátek 18. 5. ještě není naplněn,
v případě zájmu se hlaste ve středu 2. 5. na obecním úřadě nebo tel. 556 856 000.
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Blahopřání jubilantům
Jiřina Mojžíšková
Anežka Sopuchová
Ladislav Bortel

Jan Hyvnar
Milada Lichnovská
Jaroslava Vosolová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců se uskuteční
ve středu 9. 5. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců pořádá v pátek 4. 5. 2018 zájezd
8.00 Závišice - odjezd od obecního úřadu
8.45 - 10.45 Rožnov p. R. - výroba svíček Unipar
2 hod.
10.50 - 12.30 Rožnov p. R. - Valašská zahrada 2018 a trhy 1,5 hod.
13.30 - 14.35 Vsetín - prohlídka zámku
1 hod.
15.10 - 16.10 Krásno - muzeum řeznictví
1 hod.
16.45 - 17.00 Závišice
Cena: 200 Kč (člen Klubu důchodců), 250 Kč (nečlen)
Zájemci se mohou přihlásit u p. R. Michálka

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

středa 2. 5. od 13.30 hod.

Český den proti rakovině - středa 16. květen 2018
V tento den bude už po několikáté nabízen ke koupi květ měsíčku zahradního,
letos s vínově červenou stužkou, za cenu 20 Kč a více dle uvážení kupujícího.
Téma a účel sbírky je prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Součástí
květu je i informační letáček.
V naší obci nabízím možnost podpořit Ligu proti rakovině koupí kytičky
v MŠ u p. učitelek, v ZŠ u p. Hostinské, důchodci na schůzkách nebo u mne.
Podpořit tuto akci bude možno i další dny nebo také zasláním DMS na účet sbírky.
Doufám, že i letos podpoříte mou snahu oslovit co nejvíce lidí. Ještě se mi nestalo,
že by mne někdo odmítl, za což Vám děkuji.
Jaromíra Hajdová, tel.: 725 589 089
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Pozvánky
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Během Noci kostelů je možno bezplatně parkovat na parkovišti u hřbitova.

Během noci kostelů bude k vidění výstava fotografií spolku Člověk a víra,
který fotí křesťanské akce po celé České republice.

Během večera od 19 do 22 hodin bude možno navštívit opravenou věž farního kostela.

Program:
18:00 Mše svatá za město Štramberk
19:15 Povídání o historii farního kostela
19:30 Smyčcový orchestr ZUŠ Zdeňka Buriana – pod vedením Petra Davida
20:15 Povídání o historii farního kostela
20:30 Vystoupení dětské scholy Štramberk
21:15 Povídání o historii farního kostela
21:30 Varhanní koncert – Petr Strakoš
22:00 Společná modlitba
23:00 Ukončení Noci kostelů

Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 25. května 2018
v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku na náměstí.

Římskokatolická farnost Štramberk Vás zve na

Zpravodaj/květen 2018
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Připravujeme
Obec Závišice – Kulturní komise
pořádá

DEN DĚTÍ
Kdy: sobota 2. června 2018 v 15:00
Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů

Pestrý program a odměny pro všechny děti
15:00 – 17:00 Cesta za pohádkou
17:00 Divadélko Leonka
Ukázka Policie České republiky

Kulturní komise obce Závišice pořádá
v sobotu 9. června 2018 od 14 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů

K R E M L F E S T 2018
festival amatérských kapel
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Letošní duben nebyl úplně typický co se týká počasí. Toho jsme
s dětmi v naší mateřince využili, jak to jen šlo. Tak jako
na zahrádkách v naší vesničce, se pilně pracovalo také ve školce
a na školní zahradě. V pařeništi ve třídě Soviček jsme zasadili
několik druhů zeleniny a okrasných květin, také na školním záhonu se sázela
semínka a okopávaly jahůdky a bylinky.
Slunečné počasí nás vytahovalo ven co
nejvíce to bylo možné. Sovičky vyrazily
na výlet do Štramberka, kde navštívily
Štramberskou Trúbu, náměstí a také
Minizoo, kde zhlédly krmení exotických
druhů zvířat.
Přijelo k nám také Divadlo Koloběžka
se svým představením Na tom našem
dvoře.
Také
naše
pravidelná paní lektorka
environmentální výchovy Mgr. Lenka Bakalová nám přinesla
krásné povídání o vodě, zázraku života.
U Soviček se všichni předškoláci pečlivě připravovali
na zápis do základní školy, takže také navštívili 1. třídu,
kde si pro ně pan učitel připravil vzorovou hodinu, aby děti
věděly, jak to ve škole chodí. No a na zápise se předvedly,
jak nejlépe uměly, děti byly moc šikovné. Všechny děti byly do školy přijaty.

V květnu nás čeká Den matek a také zápis do mateřské školy. S dětmi
budeme více trávit čas venku, ať už na naší zahradě nebo v okolní přírodě,
protože toto roční období je pro nás optimální a plné skvělých zážitků.
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Pro rodiče dětí jsme uspořádali besedu se speciální pedagožkou
Mgr. Barborou Kopelcovou a to v rámci projektu „Šablony“. Ta se zaměřila
na přípravu dětí do školy a také na osobnostní rozvoj dětí v předškolním
věku.
Den Země jsme ve školce oslavili povídáním o ekologii, tvořením z Petlahví
a papíru a typickým úklidem okolí školy.
No a na konci dubna jsme, jako již tradičně, vyrazili na environmentální
vycházku k nedalekým Boroveckým rybníkům, kde nás uvítal krásný sbor
zde žijících žab.

Bohdana Jarolímová
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Fungování obecní samosprávy
S blížícími se volbami do obecních samospráv je vhodné si připomenout základní
informace k jejich fungování.
Co to je obec (za stanovených podmínek město)?
Obec je společenství občanů na vymezeném území, které samo spravuje své
záležitosti. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů jako
celku, nikoliv jednotlivců. Při plnění svých úkolů chrání veřejný zájem, čímž se má
na mysli to, že při činnosti obce má být respektován nejen čistě lokální zájem, ale též
širší veřejný zájem. Obec má na jedné straně postavení v soukromoprávních vztazích
podobné jako každá jiná právnická osoba, tj. vlastní majetek a nakládá s ním,
vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů.
V této souvislosti se hovoří o tzv. samostatné působnosti. Ovšem na rozdíl
od soukromých právnických osob má určitá omezení při nakládání se svým
majetkem. Musí jej využívat účelně, hospodárně a transparentně.
Mimo to vykonává obec také činnosti, které jsou jí stanoveny zákony, tj. činnosti
kterými vykonávají část úkolů veřejné správy. Hovoří se zde o tzv. přenesené
působnosti obce. (Centrální státní moc je částečně přenesena do regionů na obce).
V tomto postavení obce vystupují jako orgán státní správy. Výkon přenesené
působnosti je na obce rozdělen do třech úrovní:
•
Základní, kterou mají všechny obce bez ohledu na velikost. Pro příklad
lze uvést pravomoc vydat tržní řád či zpoplatnit obecné užívání místních
komunikací.
•
Obce s pověřeným úřadem, které vykonávají přenesenou působnost
nejen na svém území, ale i území jiných obcí (např. úkoly registračního
úřadu u voleb do zastupitelstev obcí).
•
Třetí úrovní přenesené působnosti jsou obce s rozšířenou působností
vykonávající působnost i na území obcí s pověřeným úřadem. Tyto obce
vznikly v souvislosti se zrušením bývalých okresních úřadů, kdy část
jejich působnosti byla převedena na obce s rozšířenou působností a část
na krajské úřady. (např. činnost živnostenského úřadu, registru vozidel
a řidičů).
Orgány obce
Jelikož obec představuje množství osob, není účelné, aby všichni občané obce
pokaždé rozhodovali o záležitostech obce jednotlivě. Proto se každé čtyři roky konají
volby do obecních zastupitelstev, kde občané obce volí své zástupce do nejvyššího
orgánu obce, tj. zastupitelstva. K pravomocím zastupitelstva patří nejvýznamnější
záležitosti, jako např. schvalování rozpočtu, zřizování právnických osob,
rozhodování o převodu nemovitostí, volba členů rady obce, starosty a místostarosty
a mnoho dalších.
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Zpravidla ve větších obcích a zejména ve městech funguje další orgán obce, kterým
je rada. Pokud bychom srovnali řízení státu s řízením obce, lze s jistou nepřesností
říci, že zastupitelstvo obce lze srovnat s parlamentem státu a radu obce s vládou. Je to
tedy orgán výkonného charakteru, který např. zabezpečuje hospodaření obce podle
schváleného rozpočtu, stanovuje počet zaměstnanců obce zařazených do obecního
úřadu a schvaluje organizační řád obecního úřadu. Je složena z členů zastupitelstva
včetně starosty a místostarosty. V obcích, kde se rada nevolí, je její působnost
rozdělena na zastupitelstvo a starostu.
Jedním z nejviditelnějších orgánů obce je starosta volený z řad členů zastupitelstva,
jehož zastupuje místostarosta. Jeho prvořadá funkce spočívá v zastupování obce
navenek a projevování vůle kolektivních orgánů obce vůči subjektům stojícím mimo
obec (např. podpisy smluv a předpisů obce). Faktické rozhodování za obec je
u starosty téměř vyloučena, neboť plní vůli zastupitelstva nebo rady. Faktické
rozhodování je posíleno u obcí, kde nepůsobí rada, kde její výkonnou funkci
vykonává starosta. Rozhodovat je starosta také oprávněn v případech, kdy je k dané
věci zmocněn zastupitelstvem nebo radou.
Konkrétní úkony za obec vykonávají kromě starosty a místostarosty také
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Ten je dalším orgánem obce. Obecní
úřad plní zejména úkoly zastupitelstva nebo rady a vykonává přenesenou působnost
obce, kterou jí svěřují zákony. V čele obecního úřadu je starosta. U obcí s pověřeným
obecním úřadem a obcí s obecním úřadem s rozšířenou působností se zřizuje funkce
tajemníka obecního úřadu. U ostatních obcí je tato funkce nepovinná. Tajemník je
vedoucím obecního úřadu odpovědným za plnění jeho úkolů. Obecní úřad se může
dělit na odbory a oddělení.
Zastupitelstvo obce je oprávněno zřídit obecní policii, která je posledním z možných
orgánů obce. Obecní policii řídí starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva.
Kromě orgánů obce zná právní úprava také orgány zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Povinně
zřizovaným výborem je vždy finanční výbor provádějící zejména kontrolu
hospodaření s majetkem a finančními prostředky a výbor kontrolní. Ten kontroluje
plnění usnesení zastupitelstva a rady a dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem, případně plní další úkoly zastupitelstva. Rada může zřídit
jako své iniciativní a poradní orgány komise.
Na základě výše uvedeného lze shrnout, že obecní zřízení má v našem právním
systému pevné a nezastupitelné místo, proto by občané měli znát alespoň základy
jeho fungování.

JUDr. Rostislav Michálek
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Pozvánka od hasičů

Sbor dobrovolných hasičů

ZÁVIŠICE
Vás zve
na

IX.ročník soutěže v požárním útoku na 2B
Soutěž je I. kolem Novojičínské ligy
Hasičské vzájemné pojišťovny v požárním útoku
Místo konání:

Areál pohostinství U Kremlů

Datum konání:

neděle:

Začátek soutěže:

13:30 hod

27.5.2018

Přijďte podpořit naše družstvo, tak družstva z širokého okolí
Občerstvení zajištěno…

Placená inzerce
KOMINICTVÍ PAVLÁT
nabízí v termínech 12. a 19. 5. 2018
provedení kontroly a čištění komínů
dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Cena kontroly, čištění a vystavení protokolu:
za 1. komín 580 Kč, za další komín ve stejném domě 200 Kč.
Zájemci o čištění v uvedených termínech
hlaste se na ObÚ Závišice do 4. 5. 2018.
V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit
na tel.: 776 833 159
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Filip Hanzelka přivezl bronz z Jablonce nad Nisou
Předposlední březnový víkend odjel závišický judista Filip
Hanzelka na sever Čech, aby si poměřil síly na druhém turnaji
Českého poháru dorostenců. Konkurence byla v Jablonci nad
Nisou v jeho váhové kategorii (66 kg) opravdu nabitá. Vždyť
jenom v této váze bojovalo o medaile 40 dorostenců. V prvním
kole měl Hanzelka volný los. Svůj první zápas svedl s Felixem
Aidarkeevem z Plzně, kde si postup pojistil chvatem osoto gari.
V dalším zápase s brněnským Ondřejem Sukačem použil
na vítězství nožní techniku de aši harai a ve čtvrtfinále jej čekal
Radim Krpata z Nového Bydžova. Ani tady Hanzelka neponechal
nic náhodě. Skvěle připravenou a načasovanou seoi nagou
se posunul do semifinále. Tady svedl krásnou bitvu s nasazenou jedničkou Adamem
Kopeckým z Mladé Boleslavi. Bohužel, po nepatrném zaváhání Hanzelky, ukončil
tento pozdější vítěz vyrovnaný souboj pákou. Poslední zápas závišického dorostence
byl souboj o třetí místo. Jeho touhu přivézt ze severu Čech medaili se pokusil
překazit Jan Lisý z TJ Lokomotiva Turnov, ale jeho snaha byla marná. Hanzelka
ukázal v zápase přehled. Po kontru tani otoši a výborné práci na zemi ukončil souboj
pákou a zaslouženě bral z Jablonce nad Nisou bronz.
O týden později pořádala Ostrava Český pohár mužů a žen. Svůj křest mezi
dospělými si zde odbyl závišický dorostenec, teprve patnáctiletý, Filip Hanzelka.
Povzbuzen třetím místem z minulé soutěže si vedl skvěle. Probojoval se až
do semifinále a medaile mu utekla jen těsně. Přední příčky zde ve váze do 73 kg
atakoval i Adam Kahánek. Ale podobně jako jeho mladší oddílový kolega skončil
ve finálovém bloku těsně pod stupni vítězů.
Libor Kahánek

Velikonoční skautské kuřátko 2018
Letos jsme se dne 29. března opět zapojili do celostátní sbírky „POMOZTE
DĚTEM“. Před Obecním úřadem v Závišicích jsme rozdávali za příspěvek
do kasičky velikonoční výrobky. Podařilo se nám vybrat 4.359 Kč.
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které jsou
postižené, zanedbávané či ohrožené. Děkujeme všem, kteří přispěli!!!
Skautské oddíly Minehawa a Štramberští rytíři
ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku
Vydáván měsíčně v nákladu 170 výtisků* Číslo 5/2018 vydáno 27. 4. 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. 5. 2018
Distribuce v místní prodejně*Cena 3 Kč*Ceník inzerce: 3 Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje

14

