Zpravodaj/červen 2018

ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

Č E R V E N

2 0 1 8 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Nabídka zaměstnání
Obec Závišice přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici „Údržbář obce“
Pracovní poměr: na plný úvazek, na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce,
nástup možný ihned
Náplň práce:
•
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
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 11. 6. 2018 do 12 hod.
Kontaktní osoba: starosta Zdeněk Vajda, tel.: 556 856 000, 773 012 152
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Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 27. 6. 2018 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: Závěrečný účet obce Závišice za rok 2017
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.

Zhoršení skladby biologicky rozložitelného odpadu v kontejnerech na BRO
Po zahájení sběru a svozu BRO v letošním roce 2018 jsme zjistili, že došlo ke zhoršení
skladby biologicky rozložitelného odpadu v kontejnerech na BRO. Pokud je zjištěn
při vizuální kontrole jiný druh odpadu v kontejneru na BRO, kontejner není vyvezen
a město/obec se musí postarat o likvidaci obsahu kontejneru na vlastní náklady.
V mnohých případech nelze zjistit jiný obsah kontejneru, protože občané odpady, které
do kontejneru nepatří, ukládají na dno kontejneru a odpad tak přijede až na plochu
kompostárny, kde naši zaměstnanci musí jiné druhy odpadu z biologicky rozložitelného
odpadu separovat, a to není nic jednoduchého. Pokud by nedošlo k separaci, může dojít
k poškození techniky kompostárny a to jsou další náklady navíc. Níže uvádím druhy
odpadů, které do kontejneru na BRO patří, a také ty, které tam nepatří, ale přesto
v kontejnerech na BRO jsou.
Odpad, který do kontejneru na BRO patří:
•
travní hmota
•
plevel
•
košťály i celé rostliny
•
listí
•
hobliny, piliny
•
jemné nebo drcené větve
•
listí a nať ze zeleníny, nepoživatelná a nahnilá zelenina
•
nepoživatelné a nahnilé ovoce
•
odpad ze zeleně z domácnosti
Odpad, který do kontejneru na BRO nepatří:
•
zemina s kamením
•
velké větve případně i celé stromy a keře, které přesahují výšku kontejneru
i o 1,5 m
•
pařezy (menší i větší)
•
biologicky rozložitelný odpad v igelitových pytlích
•
plasty, popř. směsný komunální odpad
•
stavební odpady – betonové obrubníky, cihly, omítka apod.
ASOMPO a. s.
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Blahopřání jubilantům
Bohuslava Ohnutková
Ladislav Bár
Vlasta Remešová
Jiří Raška
Miroslav Macháček

Jiří Remeš
Božena Horutová
Renata Pustějovská
Jaroslav Lojda
Růžena Macháčková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V červnu 2018 oslaví
ZLATOU SVATBU
manželé Magdaléna a Radomil Michálkovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.

Klub důchodců
Tradiční smažení vaječiny
pořádá Klub důchodců pro své členy
ve středu 6. 6. 2018 v 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů.

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

26. 6.
24. 7.

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 9. 7.
pondělí 6. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Připravujeme

OBEC ZÁVIŠICE pořádá
ve čtvrtek 5. července 2018 od 20 hodin
na zahradě Pohostinství U Kremlů

POUŤOVOU ZÁBAVU
Hudba: ROCKOVÍ LIŠÁCI
Vstupné: 100 Kč
Občerstvení včetně několika druhů piv zajištěno

5

Zpravodaj/červen 2018

Svěcení polí, luk a zahrad
I letos za krásného nedělního odpoledne proběhlo tradiční svěcení polí, luk a zahrad.
Kdo chtěl, dostal požehnání pro svou úrodu. Někdo přijal
posvěcený kříž a ostatní s muzikou přivítali jaro.
Děkujeme všem: panu faráři, celé kapele, všem jezdcům
na koních. A všichni, co jeli v průvodu, chtějí poděkovat
za štědré pohoštění na zastaveních. Akce se povedla.
Važme si té naší nádherné přírody, chraňme ji a udržujme
čistou.
Chtěla bych se podělit ještě o letošní zimní zážitek. Šla jsem zasněženým lesem
kolem rybníka z Pasek do Závišic a na stráň do sněhu jsem napsala
„JE TU KRÁSNĚ“ a na druhý den tam někdo připsal „NÁDHERNĚ“.
Všechny vás zdravím a přeji krásné léto.
L. Bajerová
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Při ohlédnutí zpátky na měsíc Květen, se nám společně s dětmi vybaví spousta
dobrodružství, které jsme zažily a že jich nebylo málo. Jelikož všichni víme, že
v měsíci Květnu slaví svátek naše nejmilovanější maminky, připravily jsme
společně s dětmi pásmo básniček a písniček, které jsme chtěli našim
maminkám darovat k jejich svátku. Na besídce ke dni matek, měly děti křidélka. Kluci
se tak proměnili v krásné motýly a holčičky v okouzlující berušky s puntíky.
16. 5. se konal zápis dětí do naší mateřinky, proto jsme s dětmi vyrobily pár dárečků
pro nové kamarády. V podobě ozdobeného jablíčka a pár dobrot schovaných v ananasu
vyrobeného ze skleniček.
17. 5. se za námi přijela podívat paní Bakalová a zavedla nás do příběhu O parádivé
housence z Environmentální výchovy.
Jelikož nám počasí přálo a bylo moc hezky, trávili jsme mnoho času venku.
Díky počasí jsme tak měli možnost, si společně s dětmi udělat
svačinku sami. Pustili jsme se
do společného vaření vaječiny na ohni.
Děti měly velikou radost, že si svačinku
uvařily samy a jak jim náramně chutnala.
25. 5. jsme se vydali na Pustevny, kde jsme
viděli sochu Radegasta a prošli jsme se
lesní cestou k parkovišti, kde na nás čekal
pan řidič s autobusem.
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
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Zprávy od judistů
Radek Rýpar ziskal stříbro z mistrovství ČR jjuniorů
V Hranicích na Moravě se v dubnu konalo mistrovství České republiky juniorů. Jak
to chodí v juniorské kategorii si zde přišly vyzkoušet i závišické naděje Radek Rýpar
a Filip Hanzelka. Prvně jmenovaný, letos poprvé oficiálně mezi juniory a Filip
Hanzelka, coby ještě dorostenec, si se starší mi kolegy zkusil otestovat svoji formu.
Radek Rýpar začínal ve váze do 60 kg s tréninkovým sparingem Danielem Šimkem
z Baníku Ostrava. Vzájemná znalost obou soupeřů se projevila už v základním čase,
kdy nikdo nebodoval a muselo
rozhodnout
golden
skóre.
Tady po nekonečně dlouhých
minutách
prokázal
větší
trpělivost Rýpar a strhnul
vítězství
na
svou
stranu.
Ve druhém zápase s Janem
Vopatem z VTŽ Chomutov
se situace opakovala a opět
rozhodovalo golden skóre. Ani
tady ale závišický junior
nezaváhal a vítězstvím se
posunul do semifinálových bojů.
Aby se dostal do vytouženého
boje o zlato, musel zde porazit
brněnského Marcela Mravce. Vyrovnaný nervózní souboj nakonec ukončil Rýpar
svou oblíbenou technikou uči mata a mohl se připravovat na finále. Soupeřem mu byl
vítěz z opačné části pavouka hranický David Šatánek. V souboji o titul nikdo
z domácích fandů ani na vteřinu nezapochyboval, že vyhraje místní hvězda a jasný
favorit Šatánek. Jaké bylo ale překvapení, když v základním čase byl stav
nerozhodný a v nastavení mohla rozhodnout každá sebemenší chybička. I když celá
hranická hala hnala Šatánka za vítězstvím, Rýpar svým exelentním výkonem přiváděl
diváky k infarktovým stavům. Nakonec zúročil více zkušeností Šatánek
a po dlouhém prodloužení zvítězil. Sympatický a nebojácný výkon Radka Rýpara byl
pak po zásluze odměněn nejenom skvělou stříbrnou medailí a titulem vicemistra, ale
i obdivným potleskem od domácích diváků.
Ve vyšší váhové kategorii do 66 kg si odbyl debut se staršími juniory dorostenec
Filip Hanzelka. Svými výkony se chtěl vyrovnat Radku Rýparovi a na svůj věk se mu
docela dařilo. Hned v prvním zápase zdolal výborného Adama Vosáhla z Olomouce.
V následeném utkání prohrál s finalistou Adamem Kopeckým z Mladé Boleslavi.
Chuť si ale spravil, když v opravách porazil plzeňskéhoi Petra Hráčka a skončil
na velmi slušném sedmém místě.
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Bratři Michálkovi zazářili v Ostravě
Skvělou sobotu zažili bratři Jan a Štěpán Michálkovi o druhém víkendu v Ostravě.
Na judistickém turnaji v krajském městě zápasili za závišické barvy v kategorii
benjamínků. Starší z nich, Jan Michálek se pral
ve váze do 30 kg, kde v pavouku bojovalo devět
soupeřů. V prvním kole měl volný los. Ve druhém
nastoupil proti hranickému Jaroslavu Gerykovi
a jasná výhra posunula závišického benjamínka
semifinálových bojů. Tady svedl bitvu s výborným
Danielem Lazeckým z TJ Slezan Opava. Lazecký se
sice snažil vzdorovat Michálkovým útokům, ale
dobře provedenému chvatu tai otoši už zabránit
nestačil a prohrál na ippon. Ve finále jej pak čekal
domácí Václav Bečka. V duelu o zlato se vezl
závišický judista na vítězné vlně. Svou výhrou
rozesmutněl domácí fanoušky, odkázal Bečku
ke stříbru a sám zaslouženě vystoupal na nejvyšší
příčku stupňů vítězů pro zlatou medaili.
V kategorii mini benjamínků chtěl napodobit svého
úspěšného staršího bratra i Štěpán Michálek a opravdu se mu dařilo. Teprve
sedmiletý závišický talent zápasil ve váze do 20 kg. Jeho vynikající bojovný výkon
byl v Ostravě korunován výbornou stříbrnou medailí, když v tabulce dokázal porazit
tři soupeře a jen jedna těsná prohra jej dělila od vytouženého zlata.

Libor Kahánek
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Pozvánka do Štramberka

Placená inzerce
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