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Zpravodaj/listopad 2018 
 

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 8 / 3 C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Závišice 

Ve středu 31. října 2018 se konalo v sále Pohostinství U Kremlů ustavující zasedání 
nově zvoleného Zastupitelstva obce Závišice, na kterém byl zvolen                        
starostou Ladislav Lípový a místostarostou Mgr. Aleš Jarolím. 
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Objízdná trasa přes Závišice 

Z důvodu uzavírky silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace) - MÚK Příbor Západ 
bude ve dnech 17. 11. (sobota) - 18. 11. (neděle) 

vedena přes Závišice objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice - Příbor). 
V těchto dnech bude v obci zvýšený provoz.  

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO 

Vývoz BRO v tomto roce bude ukončen  
koncem listopadu. 

Památka zesnulých 

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 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 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 2018, 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 
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Pozvánky 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
13. 11. 
11. 12. 

Blahopřání jubilantům  

 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Jaroslava Michálková 
Jarmila Lípová 
Ludmila Kuběnová 

Miroslav Lošák 
Marta Rašková 

Klub důchodců 
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Školní okénko 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   

Letošní říjen byl, co se počasí týká, 
nádherným babím létem. Tohoto 

příjemného počasí jsme využili k různým 
výpravám do okolí naší vesničky. S dětmi jsme 
trávili spoustu času v lesích na Hůrce, u kravína, 
došli jsme také do Borovce. Sbírali jsme s dětmi 
kaštany a další přírodniny. Sledovali jsme stopy a učili se, jak se chovat v lese                       
a vyráběli jsme si mandaly z přírodnin. Ve školce jsme  pak pekli štrůdly, vyráběli 
ovocné a zeleninové saláty, sušili křížaly. V posledním říjnovém týdnu jsme se zaměřili 
na Halloween a napekli jsme s dětmi strašidelné muffiny, linecké prstíky a společně 
s rodiči strávili odpoledne dlabáním dýní na našem již tradičním „Dýňování“.                      
Se staršími dětmi jsme se seznámili s našimi „Dušičkami“ a navštívili také místní 
hřbitov, kde děti zapálily svíčky, jako vzpomínku na své babičky, dědečky a další 
rodinné příslušníky, kteří nás již opustili.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Navštívilo nás také divadlo Koloběžka se svým představením pro mateřské školy               
„Co malí medvědi o podzimu nevědí“ a také nás navštívila naše známá paní                    
Mgr. Lenka Bakalová, která k nám již pravidelně dojíždí se zajímavou environmentální 
výchovou a tentokrát si pro nás připravila „Návštěvu v mraveništi“.  
 
 
 
 
 
 
 
 

A na co se můžeme těšit v listopadu? Přivítáme na besedě s rodiči paní Mgr. Renátu 
Navrátilovou s povídáním o tom, co číst dětem a to 13. listopadu od 1600 ve třídě 
Soviček. Tímto zveme všichny rodiče. Společně s dětmi i rodiči uzavřeme na zimu naši 
zahradu a uspíme broučky na společné akci „Broučkování“ a to 15. listopadu od 1700. 
Máme objednaný zajímavý vzdělávací program pro děti s názvem „Ententýky“              
a poslední listopadový den přivítáme Mikuláše na tradičním „Rozsvěcování vánočního 
stromu“ s krátkou besídkou dětí z mateřinky i naší základní školy.  
                                                                                                          Bohdana Jarolímová 
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Zprávy od judistů 

Jihomoravská metropole hostila třetí zářijový víkend judisty na 27. ročníku Českého 
poháru. Bojovat o medaile přijelo do Brna 1260 závodníků ze 161 klubů, z 13 zemí. 

Nabitý program zahajovali v sobotu muži a dorostenci. Jako 
první se za závišické barvy představil mezi muži Radek Rýpar. 
Ve váze do 60 kg se tento junior pokusil uspět v mužské 
kategorii a na brněnském tatami se mu dařilo. V úvodním zápase 
s Polákem Jakubem Biedrzyckim muselo sice padnout 
rozhodnutí až v golden skore, ale závišický judista měl více sil    
a strhl vítězství na svou stranu. V dalším kole si pak poradil 
s Janem Bohdálkem z JUDO Vysočina a tentokrát už 
v základním čase zvítězil na ippon technikou de aši harai. 

V posledním zápase se slovinským reprezentantem Vinko Prevolšekem se rozhodovalo 
o tom, kdo si z brněnského turnaje odveze cenu pro vítěze.  Rýpar se zkušeným 
výkonem nenechal unést slovincovým divokým začátkem, počkal si na příležitost          
a bleskově provedenou seoi nagou si zajistil zlatou medaili na nejvyšší příčce stupňů 
vítězů.  
Druhým závišickým juniorem mezi muži byl Václav Jašek. Ten se 
pokoušel uspět mezi obry v nejtěžší kategorii nad 100 kg. 
V tabulce s dalšími čtyřmi borci si nevedl špatně. Na začátku sice 
prohrál s domácím Vojkůvkou a Janem Maškem z Litoměřic, ale 
ve  dvou dalších zápasech dokázal prodat svou tvrdou tréninkovou 
přípravu. Nejprve krásnou tomoe nagou hodil na ippopn domácího 
Ladislava Zapletala a pak v rozhodujícím utkání o bronz zdolal   
na držení Chorvata Gorana Markoviče. Po zásluze si tak z Brna 
mohl odvézt skvělou bronzovou medaili. 
Mezi dorostenci ve váze do 73 kg reprezentoval závišický oddíl Filip Hanzelka. První 
zápas mu ale nevyšel, když jej po tuhém boji porazil bratislavský Matúš Gašparovič. 
V opravách si pak úspěšně razil cestu nejprve přes Slováka Tibora Kulicha, potom 
zkušeně využil krátkou nepozornost Ondřeje Filipiho z Pardubic a chvatem de aši harai 
jej hodil na ippon. V následujícím utkání rovněž slavil vítězství, když plzeňského 
Matěje Meda udržel na lopatkách. Další boj pak svedl s Polákem Bartozsem Borzeckim, 
ale tentokrát už byl soupeř nad jeho síly a boj o medaili mu tak těsně unikl. Ve stejné 
kategorii, jako Filip Hanzelka sbíral zkušenosti ještě závišický Dan Žárský. V Brně byla 
ale konkurence příliš velká a tak bohužel skončil v poli poražených. 

ČP Brno: Rýpar zlato, Jašek bronz 

Bratři Michálkovi sbírali medaile v Ostravě 

Poslední zářijovou sobotu se sjeli do krajského města mladí judisté poměřit své síly              
na Velké ceně Ostravy. Závišický oddíl reprezentoval trojlístek judistů ve složení                    
Jan Michálek, Štěpán Michálek a Daniel Jahn.  
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Libor Kahánek 

Jako první nastoupil na ostravské tatami mezi benjamínky ve váze do 34 kg starší 
z bratrů Michálkových Jan. První kolo v pavouku si zkušeně pohlídal a s Jonášem 
Kráčmárem z Femaxu Hranice zvítězil na ippon. Ve druhém kole zvládl svůj zápas 
rovněž na ippon, tentokrát s Dominikem Dohnalem z oddílu Judo Beskydy. Pak 

následovalo semifinále. Tady odsunul domácího Viktora Mücka  
do oprav a sám tak mohl bojovat o zlato ve finále. Tady na něj 
čekala, taky dosud neporažená, opavská jednička Karolína Hulová. 
Dramatický zápas rozhodl pro sebe závišický judista, když se mu 
ve druhé polovině podařil chvat na wazari a toto těsné vítězství si 
pohlídal až do konce.  
Svého staršího bratra se pokoušel napodobit mezi mini benjamínky 
Štěpán Michálek. Ve váze do 24 kg bojovalo v tabulce pět judistů  
a jejich vzájemné zápasy dost zamotaly pořadím. Jediná jistá 

celková vítězka byla Dana Popeláková ze Zlína se čtyřmi výhrami. Ostatní potom spolu 
vzájemně vyhrávali a prohrávali a o pořadí na stupních vítězů rozhodovaly jak 
vzájemné zápasy, tak skóre. Tady měl nejlepší výsledky Štěpán Michálek. Obsadil tak 
druhou pozici na stupních vítězů a z krajského města si po zásluze odvezl stříbrnou 
medaili. Třetí ze závišického trojlístku Daniel Jahn se mezi žáky neprosadil a zůstal 
v poli poražených. 

Placená inzerce 
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Placená inzerce 

ZÁVIŠAN-zpravodaj obce Závišice, periodický tisk územního samosprávného celku  
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Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje 


