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Obecní úřad informuje
Naučná stezka kolem Závišic
V sobotu 25. března 2017 jsme slavnostně otevřeli Naučnou stezku okolo Závišic. Toto
otevření jsme spojili s vítáním jara a samozřejmostí byla procházka. Této poklidné akce
se zúčastnilo asi 70 zájemců o pěší výlety.
Celková délka stezky je necelých 8,5 km, dá se
přirozeně rozdělit na dvě hlavní části, jelikož
stezka má tvar nepravidelné osmičky.
Díky svému tvaru a díky tomu, do kterých
lokalit jsme stezku umístili, je vhodná nejen
pro klasickou procházku z centra obce
od úřadu, ale dá se na stezku napojit
z kopřivnických Pasek, od Štramberka,
a od Rybí.
Na stezce je několik zastavení, kde je stručně
popsána historie Závišic, výskyt zvěře či
rostlin a další zajímavosti, o kterých možná ani
nevíte. Například proč jsou původní domy
na Paskách rozesety jakoby náhodně…. Ale to
se dozvíte při procházce.
Největší a nejzajímavější je posezení pod mysliveckou chatou na Libhošťské hůrce, kde
je vyhlídka přístupná i osobám se zdravotním postižením a snažíme se zde postupně
dobudovat malé odpočinkové místo, které bude cílem i pro krátké procházky od Závišic
na Hůrku.
Věříme, že se nám vše společně zdaří a že bude stezka hojně navštěvována.
Zdeněk Vajda

Připravujeme
•
•
•

Obec Závišice připravuje v pátek 26. 5. 2017 poznávací zájezd:
Bruntál - zámek
Zlaté Hory - skanzen
Pivovar Hanušovice - exkurze s ochutnávkou a společnou večeří
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě
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Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

4. 4.
2. 5.
Očkování psů
V pondělí 10. dubna 2017 se bude konat
očkování psů od 3 měsíců stáří:
horní konec - u hasičské zbrojnice 16.00 - 16.15 hod.
dolní konec - u transformátoru
16.30 - 16.45 hod.
Paseky - u kravína
17.00 - 17.15 hod.
Cena 100 Kč
Očkovací průkazy s sebou!

Sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu
Sběr BRO (hnědé kontejnery) bude tomto roce
probíhat opět každou středu,
první vývoz se uskuteční 12. 4. (kontejnery budou přistaveny 5. 4.)
V týdnu od 17.4. do 21.4.2017 bude sběr a svoz BRO přerušen
z důvodu příprav a průběhu akcí "DEN ZEMĚ" a 25. výročí založení ASOMPO, a.s.
Od dalšího týdne bude sběr a svoz BRO probíhat dále bez omezení.

Velikonoční skautské kuřátko 2017
Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu
„POMOZTE DĚTEM“,
která se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích:
ve čtvrtek 13. dubna 2017 - od 8:00 do 16:00 hodin
V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky
za příspěvek do kasičky.

Jednota Závišice informuje
S blížícími se Velikonocemi
připomínáme možnost objednávek
pečiva, koláčků, chlebíčků, tvarohů, knedlíků a dalšího zboží.
Příjemné svátky
přeje kolektiv prodejny
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Sběr nadměrného odpadu

ve čtvrtek 20. dubna 2017
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci:
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti naproti kostela
a na horním konci u lávky.
ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

NE
pneumatiky
biologický odpad
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(televizory,ledničky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva,léky
mater.obsah.dehet,azbest
a jiné chemikálie
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu

v pátek 21. dubna 2017
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
mazací a motorové oleje
rozpouštědla, kyseliny
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
materiály obsah. dehet, azbest
obaly obsahující nebezpečné látky
autobaterie
jiné chemikálie

NE
televizory, ledničky
(odevzdat do E-domku)
zářivky, baterie, akumulátory
(odevzdat do E-domku)
pneumatiky (odevzdat prodejci
zdarma nebo ve sběrném dvoře
v Kopřivnice za úplatu)

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2017,
případně občanský průkaz.
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Sběr velkých elektrozařízení

E-domek
Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice

Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky,
kuchyň. sporáky,…)
televizory, počítačové monitory
výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)
spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače,
DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )
hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…)
elektronické nářadí a nástroje
Do E-domku můžete dále odevzdávat:

- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami

Do E-domku nepatří pneumatiky, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky
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Sběr malých elektrozařízení
nefunkční malé elektrospotřebiče
- kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky,
fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické
hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), …
můžete odkládat do těchto sběrných nádob:

E-box
je umístěn za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice
Zde patří i baterie, akumulátory
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)

Kontejner na malé spotřebiče
je umístěn
za budovou Obecního úřadu Závišice
Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory
Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří:
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)
- obyčejné žárovky (patří do popelnice)

Sběr cartridgí a tonerů

Sběrný box je umístěn za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice.
Použité inkoustové cartridge a laserové tonery
z tiskáren zabalte do sáčku nebo do novin
(nevkládejte v kartonové krabici)
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Blahopřání jubilantům
Irena Kuběnová
Josefa Busková
Jiří Lošák

Hana Lichnovská
Jaromír Michálek
Marie Šimíčková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 5. 4. 2017 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Kostel v Závišicích - bohoslužby Velikonoce
SO
8.4.

14:00 –
15:30

ZPOVĚDNÍ DEN – ZÁVIŠICE

9:15

Lidová pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY

NE
9.4.

KVĚTNÁ – (PAŠIJOVÁ NEDĚLE)

10:00
Doneste si prosím ratolesti
ČT
13.4.

ZELENÝ ČTVRTEK
17:00

PÁ
14.4.

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu (státní svátek)
16:15

Lidová pobožnost KŘÍŽOVÉ CESTY

17:00

Velkopáteční obřady
SBÍRKA - (z Božího hrobu) na opravu chrámu ve Svaté zemi

SO
15.4.

BÍLÁ SOBOTA
13:00 –
18:30
18:30

NE
16.4.

ADORACE U BOŽÍHO HROBU

SBÍRKA - (z Božího hrobu) na opravu chrámu ve Svaté zemi
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod Velikonoční

10:00
SBÍRKA - na kněžský seminář;
ŽEHNÁNÍ POKRMŮ

PO
17.4.

Pondělí Velikonoční
10:00
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Sběr plastových víček a hliníku
Víčka pro Nikolku sbíráme s hliníkem neustále. Nejsou to jen víčka od různých
jogurtů, ale spousta obalů od paštik (ty končí v popelnicích) i plechovky od různých
nápojů, to je všechno hliník, i různé nádobí, čehož se dnes lidé zbavují.
Sběrná místa v kostele, v ZŠ nebo u mne doma nebo na OÚ v Rybí.
Jaromíra Hajdová

Sběr kovového odpadu
Sběr železného šrotu pořádá TJ Závišice z.s.
ve středu 19. dubna
a ve čtvrtek 20. dubna
Sběrné vozidlo bude obec objíždět od 16.00 hodin.
Chystejte šrot až v dny sběru.
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Žehnání polím, loukám a zahradám
V neděli 23. dubna 2017 od 14 hodin bude Závišicemi projíždět koňský povoz
s panem farářem a kapelou. Jaro se probouzí a my chceme vyprosit Boží
požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara. Kdo bude mít zájem,
dostane posvěcený kříž, který si přenese do zahrádky.
Plánovaná trasa:
1. začínáme u kostela (směr hasič.zbrojnice) 10. zastávka – pan Jaroslav Gajdušek
11. zastávka – Macháčkovi
2. zastávka – pan Antonín Váňa
12. zastávka – Lichnovští (Padol)
3. zastávka – pan Slávek Dostál
13. zastávka – Hanzelkovi (statek)
4. zastávka – pan starosta Z. Vajda
14. zastávka – Michálkovi (u lesa)
5. zastávka – paní Hajdová
15. zastávka – Macháčkovi
6. zastávka – pan Hyvnar (statek)
(pod kapličkou)
7. zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí)
16. ukončení – Bajerovi (Paseky)
8. zastávka – Tůmovi
9. zastávka – paní Kuběnová (pod hřbitovem)
Další zastávky podle zájmu.
Když to bude možné, rádi zastavíme i u VÁS! Tel. 737 472 741
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Informace od hasičů

Nábor nových členů do jednotky požární ochrany obce.
Do zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Závišice nyní přijímáme
nové členy.
Do výjezdové jednotky SDH se může přihlásit každý bez rozdílu pohlaví, je ochotný nezištně
pomáhat svým spoluobčanům. Být hasičem je poslání, které zahrnuje hodně práce nejen při
požárech, ale i jiných událostech. Jednotka požární ochrany (JPO) je z hlediska plošného pokrytí
zařazena do kategorie JPO V jednotka s místní působností.
To znamená, že jsme připraveni do deseti minut od vyhlášení poplachu vyjet k mimořádným
událostem v Závišicích i vzdáleném okolí.
V současné době máme v JPO 15 členů, kteří se účastní pravidelných školení a cvičení, která jsou
pro každého člena jednotky povinná.
Jedná se o JPO s členy, kteří vykonávají službu dobrovolně, tzn. bez nároku na odměnu. Odměnou
bude někdy trochu vděku a Váš vlastní dobrý pocit.
Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý Váš život. Systémem vzdělávání a
odborným výcvikem dosáhnete užitečných znalostí, které budete využívat i ve svém osobním
životě.
Pro přijetí do výjezdové jednotky SDH nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a
dovednosti, jen chuť a čas se je naučit.
Členem se může stát každý, kdo chce pomáhat těm, kteří pomoc hasičů potřebují
potřebují
a splňují níže uvedené podmínky pro přijetí:
- trestní bezúhonnost
- minimální věk 18 let (nejlépe ukončený druhý stupeň vzdělání )
- dobrá zdravotní způsobilost ( pravidelná kontrola u obvodního lékaře )
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- chuť pracovat
- bydliště v Závišicích nebo blízkém okolí
- být registrovaným členem SDH (není podmínkou je však výhodou)
- ochotu jezdit na školení, výcviky atd.

- Obrovskou výhodou je platné řidičské oprávnění na nákladní vozy, tedy sk. C

Před zařazením do zásahové jednotky "JPO" zajistíme veškerou potřebnou přípravu.

Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, tak přijďte mezi nás.
Stačí zavolat a domluvit si schůzku, s velitelem JSDH panem
Tomášem Bothem Telefon: +420 604 427 894

e-mail:tomas.both@seznam.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
V naší mateřince jsme s dětmi vyhnali zimu ze vsi a to při akci pořádanou
mateřskou školou Vítání jara, kdy jsme vynesli Mařenu za doprovodu písně
„Neseme Mařenu“ a dalších jarních básní a písní.
Začíná nám období výletů a poznávání nejen okolí
mateřské školy. Máme naplánovaný
výlet k Boroveckým rybníkům, kde
budeme zkoumat život u vody.
Projdeme si také naučnou stezku,
která je novinkou v naší obci.
Předškoláci v Sovičkách se pečlivě
připravují na zápis do základní
školy a všichni pomalu pracujeme na přípravě Velikonoc. Připravujeme
pro rodiče s dětmi velikonoční dílny a také nás čeká společná brigáda
na zahradě mateřské školy, kterou organizujeme společně s akcí Den
Země a to v pátek 21. 4. 2017. Také se připravujeme na zápis
do mateřské školy, na který zveme všechny kamarády, kteří nám už
vyrostli do školkového věku.
Přejeme za všechny děti a pracovníky naší školy všem požehnané
Velikonoce a hodně krásných a příjemně strávených dnů v tomto krásném
ročním období.
Bohdana Jarolímová

10

Zpravodaj/duben 2017

Milí rodiče, zveme Vás a Vašeho předškoláčka na

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018,

který se koná dne 11. dubna 2017
od 15,00 – 17,00 hodin v budově místní školy.
S sebou vezměte: - občanský průkaz
- rodný list dítěte
- možnost předem vyplněných formulářů (u p. učitelky v MŠ nebo na
webových stránkách školy)

Radek Rýpar má bronz z Českého poháru
Poslední únorový víkend bojovali žáci a dorostenci v Ostravě na závodech Českého
poháru. Tentokrát judisty premiérově hostila nová atletická hala a celý turnaj měl punc
velké evropské soutěže. Závišické barvy zde v bohaté mezinárodní konkurenci hájilo
trio dorostenců Radek Rýpar, Filip Hanzelka
a Daniel Žárský. První dva jmenovaní bojovali
ve váhové kategorii do 60 kg a soupeřilo s nimi
úctyhodných 41 judistů. Radek Rýpar se
v prvním kole střetl s Martinem Záhořem
z Domažlic a po dobře načasované nožní
technice de aši harai a rychlé práci na zemi
zvítězil na škrcení. Druhé utkání s Matějem
Šťastným se odvíjelo obdobným způsobem.
Po chvatu seoi naga se Rýpar opět dobře
orientoval na zemi a vyhrál na držení. Ve třetím kole se v pavouku utkal s pozdějším
finalistou s Polákem Pawlem Tylkem z Wisly Krakow. Zápas rozehrál závišický judista
skvěle. Už v první minutě vedl po chvatu sumi gaeši na wazari. Polák ale skóre
ke konci srovnal a šlo se do prodloužení. Tady dlouho rozhodnutí nepadlo, až v závěru
dostal Rýpar sporný trest šido a nešťastná prohra jej odsoudila do bojů v opravách.
V prvním utkání zde vyhrál chvatem sode curi comi goši na ippon nad Janem Hruškou,
ale další zápas byl o poznání těžší. Polák Filip Kocima se rychle dostal do vedení
na dvě wazari a Rýpar musel utíkat doslova hrobníkovi z lopaty. Závišický judista ale
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předvedl, že má pevné nervy. Ukázkovým chvatem o goši poslal Kocimu na čistá záda
a posunul se o další krok ke stupňům vítězů. Předposledním soupeřem, který jej čekal,
byl Dominik Krol z USK JUDO Wolborm. Tady si
Rýpar dlouho hledal cestu přes Polákův silový styl.
Chytrým kontra chvatem ura nage se mu to ale
nakonec podařilo. Poslední překážku pak
představoval poražený semifinalista Rus Pit
Maksim. Boj s tímto tjumenským borcem nepoznal
v základním čase vítěze, a tak se muselo rozhodovat
v golden skóre. Tady uplatnil český judista
obrovský přehled opět při práci na zemi
a po perfektně nasazeném škrcení se Rus nakonec Radek Rýpar má soupeře v držení
vzdal. Radek Rýpar si tak mohl dojít na stupně vítězů pro zaslouženou bronzovou
medaili!
Z druhé strany pavouka se ve stejné váze probíjel Rýparův oddílový kolega Filip
Hanzelka. V prvním utkání porazil na ippon Karla Šerlu z Domažlic. Pak si bravurně
poradil s Polákem Bartozsem Wojczykem a jeho výbornou jízdu ukončil až pozdější
vítěz Lukáš Kratochvíl z SKKP Brno. V opravách potom Hanzelka vyřadil žhavého
medailového kandidáta Lukáše Kremlu z Teplic. Až v následném utkání vystavil
závišickému dorostenci definitivní stopku frýdecko-místecký Vojtěch Kubala, když
využil jeho nepatrného zaváhání ve svůj prospěch. I přes toto vyřazení ukázal Hanzelka
výbornou stupňující formu, se kterou v Ostravě dokázal porazit řadu špičkových
judistů.
V nádherné moderní atletické hale sbíral zkušenosti poslední ze závišického trojlístku
Daniel Žárský. Ve váze do 73 kg si poprvé na vlastí kůži vyzkoušel bojovat v atmosféře
velkých mezinárodních závodů. Tentokrát sice pocit vítězství neochutnal, ale rval se
jako ostřílený borec a nic nedal soupeřům zadarmo.
Libor Kahánek

Český den proti rakovině - 10. květen 2017
V předstihu dávám na vědomí všem, kteří chtějí podpořit LIGU PROTI RAKOVINĚ
zakoupením květu měsíčku zahradního s modrou stuhou, že se mohou
opět obrátit na mne, též na MŠ a ZŠ, důchodci na schůzce nebo též
u kostela. Jelikož nemá každý tu možnost potkat žlutě oděné dvojice
a chtěl by podpořit dobrou věc, tak má možnost.
Vloni se mi podařilo prodat 150 ks květinky, v průměru za cenu
37,80 Kč za kus. Nejsem na tom zdravotně docela dobře, ale přesto
se snažím pomáhat, kde to jen jde. Snad nebudu zklamaná.
Jaromíra Hajdová, tel.: 725 589 089
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