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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Pozvánka 

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 15 hod.  
bude hrát na hřbitově v Závišicích 

k uctění Památky zesnulých 
 dechová hudba ZÁVIŠANKA. 

ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž 
vede nadzemní elektrické vedení distribuční distribuční soustavy provozované 
společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost  
odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé 
provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
(dále jen „zásah“). 
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu. 
Pokud nebude zásah proveden do 15. listopadu 2017, je pracovník pověřený 
společností ČEZ Distribuce, a. s. oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem 
provedení zásahu. 
Bližší informace na úřední desce a na www.zavisice.cz (úřední deska). 

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO 

Poslední vývoz BRO v tomto roce bude  
ve středu 29. listopadu. 

Informace z knihovny 

Ve středu 8. listopadu 2017 
bude knihovna uzavřena. 
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
14. 11. 
 5. 12.  

Blahopřání jubilantům  

 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Jarmila Lípová 
Ludmila Kuběnová 
Ludmila Gajdušková 

Petr Heralt 
Marta Rašková 

Klub důchodců 
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Školní okénko 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

Měsíc říjen jsme zahájili společně s divadýlkem 
Koloběžka, které k nám dorazilo s představením 
„Houbařská pohádka“.  
V tomto měsíci jsme zahájili kroužky pro děti 

z naší Mateřské školy. Děti si mohou vybrat z velké 
spousty kroužků. Otevřel se kroužek keramiky, který vede 
p.uč. Natálie Jadrníčková. Kroužek pro tanečníky                
a tanečnice, který vede p.uč. Karolína Pelikánová. Také se opět otevřel 
kroužek pro předškoláky, tedy pro třídu Soviček s názvem „Školáček“, 
který vede p.uč Bohdana Jarolímová. A jako poslední kroužek, který vedou 
paní učitelky, je kroužek sportovních radovánek, který si pod svá křídla 
vzala p.uč. Nicola Kupčáková. Kroužek sportovních radovánek je rozdělený 
na Sovičky a Vrabečky. Je to z důvodu velkého zájmu dětí. U Vrabečků je 
kroužek zkrácený na půl hodiny cvičení z důvodu nízkého věku dětí. 
Dále nám pan Hyvnar otevřel kroužek Flétny, který se tento rok otevřel       
i pro zájemce ve třídě Vrabečků. Děti mohou letos poprvé také navštěvovat 
kroužek Angličtiny pod vedením paní Šárky Pisařovicové. 
17. října nás navštívila Mgr. Lenka Bakalová se svým vzdělávacím programem 
„Rok s jablůňkou“. Děti si ukazovaly, jak vypadá strom v různých ročních 
obdobích. Sklízely jablíčka a naučily se básničku. 
Také  nás čekala tradiční akce s rodiči s názvem „DÝŇOVÁNÍ“, kde si děti 
se svými rodiči vydlabávají dýně, které jsou poté okrasou naší školy. 
Dýňování se uskutečnilo 24.10.2017. 
 
 
 
 
 
Na konci měsíce třídu Vrabečků čekala cesta do Kopřivnice, kde navštívili 
kopřivnické kino Kokino, kde zhlédli pohádky jako jsou Hrnečku vař, Štaflík 
a Špagetka, Kocour Mikeš, Krtek a nebo Mach a Šebestová. 
Se všemi dětmi Vám přejeme plno dobré nálady a krásně prožitého 
podzimního období.  
                                                                                         Nicola Kupčáková  
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Pozvánka 

Sběr víček, hliníku a papíru 

Sběr víček a hliníku nadále pokračuje. Prozatím nikdo nic neodvolal. Na OÚ Rybí 
sbírají i veškeré nepotřebné hliníkové nádobí. 

Život víček 

Čistá víčka se roztřídí podle druhu materiálu, následně rozdrtí. Recyklát se používá 
na výrobu kompostérů, kbelíků, plynového, vodovodního potrubí a jiných věcí. 

Naší ZŠ se podařilo ve školním roce 2016/17 odevzdat 4720 kg starého papíru. 

Díky vám, kterým životní prostředí není lhostejné. Pomáháme tak sobě i těm, co naši 
pomoc potřebují. 
       Jaromíra Hajdová 
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Pozvánka 

Barča hraje za Baník Ostrava 

Na počátku roku 216 byla založena fotbalová přípravka při TJ Závišice. Pod vedením 
obětavých trenérů p. Oborného, Lichnovského a Najvara se začaly děti učit základům 
fotbalu. Cílem bylo nabídnout dětem možnost věnovat se fotbalu, zasportovat si         
a najít nové kamarády. Talentovaní hráči pak mohou pokračovat v jiných klubech, 

protože Závišice hřiště se zázemím prostě nemají.  
První mladou hráčkou, která se prosazuje ve větším klubu       
a hned v Baníku Ostrava, je Barbora Najvarová. Barbora  je 
pravidelně nominována k utkáním družstva baníkovské 
přípravky "Under 8". Pozoruhodné je, že patří k nejlepším 
hráčům i v konkurenci chlapců, protože v těchto věkových 
kategoriích hrají společně chlapci a dívky. Na turnajích se tak 
setkává se stejně starými fotbalisty ze Sparty, Slávie, Sigmy 
Olomouc nebo Zbrojovky Brno. Barbora se ani v této 
konkurenci neztratila a patří k nejlepším hráčům.  
Barče přejeme ať ji fotbal a sport baví a ostatní děti, které 
chtějí taky okusit základy fotbalu, zveme na tréninky každé 
úterý od 16:00 hodin a pátek od 17:00 hodin do tělocvičny 
Základní školy.   

Barbora s pohárem pro nejlepší hráčku turnaje ve Viganticích   

Milan Gilar 

TJ Závišice zve všechny zájemce 

na „Závišické bruslení“  
na Zimním stadionu v Kopřivnici 

 

v sobotu 25. 11. 2017 
16.45 -17.45 hod. 

            Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní 
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Placená inzerce 
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Placená inzerce 
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