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Obecní úřad informuje
Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice
bude v pondělí 4. 7. 2016 uzavřen

Poutní bohoslužby v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Závišicích
úterý 5. 7. 2016
10:00 hod. - slavnostní poutní mše svatá
14:30 hod. - svátostné požehnání

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 11. července
pondělí 8. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.

Kroje na XXVI. Obecní dožínky 20. 8. 2016
Kroje se budou chystat a vydávat od začátku srpna, po telefonické
domluvě, ať vím dopředu co připravit.
Pokaždé prosím, hlaste se včas.
Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2
731 420 244 T-mobile
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Co se děje v obci
Výstavba chodníku směr Borovec
Zastupitelstvo obce se postupně snaží obec zvelebovat. Jednou z priorit je vybudování scházejících chodníků, čímž se zvýší bezpečnost v obci pro pěší i pro řidiče.
V letošním roce jsme vyčlenili finanční
prostředky na výstavbu chodníku na dolním
konci ve směru na Borovec od Vojkůvků až
po Pavelkovy. Na tento chodník se nám navíc
podařilo získat dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Výše dotace bude
odvozena od vysoutěžené částky na dodavatele stavby, kdy toto bude známo na začátku
července. V průběhu prázdnin bude započata
výstavba odvodnění v celé délce 427m dlouhého chodníku a celá akce včetně chodníku
bude dokončena v tomto roce na podzim. Z důvodu bezpečnosti provozu při výstavbě
bude používáno dopravní značení, které zde omezí rychlost a v kritických místech
budou použity semafory.

Údržba pozemků
Začalo léto. Je to krásné období, které nám však přináší i četné povinnosti. Jedná se
především o údržbu pozemků. Připomínáme všem majitelům luk a zahrad, aby tyto
pozemky udržovali sečením, případně mulčováním v takovém stavu, aby nedocházelo k šíření plevelných rostlin na okolní pozemky.
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Sběr odpadů
V Závišicích se věnujeme sběru odpadů velice
důkladně a daří se nám třídit dále využitelný
odpad poměrně na vysoké úrovni. Avšak najdou
se hříšníci, kteří ostatním kazí jejich snahu
chovat se zodpovědně. Mnohdy se na sběrných
místech po obci objeví hromady tašek a pytlů
s různými odpady a to nevytříděnými. Zaměstnanci obce pak musejí tyto odpady třídit a ukládat do kontejnerů.
Dalším nešvarem je při sběru biologicky rozložitelných odpadů (BRO) vyhazování
rostlinných zbytků do hnědých kontejnerů na tento odpad určených včetně nějakého
plastového pytle či tašky. Ty tam samozřejmě nepatří a vznikají tak další náklady
a starosti - zbytečně.

Přívalové srážky
V posledních letech se stále častěji setkáváme s různými meteorologickými anomáliemi, jako jsou dlouhodobá sucha, větrné smrště či přívalové srážky. Poslední zmíněné srážkové extrémy nás trápily v průběhu několika týdnů. Naštěstí jsme neměli
v obci větší problémy, ale setkáváme se s různými stížnostmi, názory a postřehy,
které se týkají těchto srážek. Dešťové přívaly jsou nepředvídatelné a jejich množství
se jen těžko určuje i moderními metodami, které meteorologové využívají.
Pokud dojde při deštích k podmáčení pozemků, natékání dešťových vod na pozemek
z okolních pozemků apod., je to pro každého majitele podmáčeného či zaplaveného
pozemku problém. Je to problém, ale právě majitele nemovitosti. Ten si na svém
vlastním pozemku a na své náklady může vybudovat různé prvky ochrany majetku.
Myslí se tím drenážní vedení a žlaby, příkopy, ochranné zídky apod., avšak v souladu
s obecně závaznými předpisy.
Doufejme, že nás v blízké budoucnosti nepotká žádná pohroma a že si s drobnostmi
dokážeme poradit podle našich potřeb.

Přeji všem příjemné léto
a hodně krásných prázdninových
a dovolenkových zážitků
Zdeněk Vajda, starosta
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Blahopřání jubilantům
Václav Najzar
Rudolf Macháček
Libor Špaček
Stanislav Kuběna
Metoděj Lichnovský
Jaromíra Hajdová
Jarmila Macháčková
Olga Nečasová
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá
ve čtvrtek 14. 7. 2016
vlastivědnou vycházku po památkách Příbora.
Sraz na náměstí v Příboře v 8.30 hod.
Doprava vlastní.

Sběr víček a hliníku
Začnou prázdniny a tím zvýšená spotřeba tekutin. Ve sběru budeme pokračovat
ve škole po prázdninách, v kostele bez přestávky. Koho by obtěžovalo ponechat si
sběr doma (byla bych ráda, kdyby tomu tak nebylo), může jej odevzdat přímo v Rybí
na OÚ nebo u mne doma.
V Novojičínském deníku ze dne 18. 6. 2016 vyšlo upozornění, že se ze sběru
vylučují víčka od Jupíku, oleje, aviváže, od šlehačky, kávy i velká pivní víčka. Pytle
s tímto obsahem nebudou zpracovány ani proplaceny. Zrovna tak hliník v kombinaci
s umělou hmotou se nesbírá - tj. obaly od léků, zato však hliníkové obaly od paštik
končí v popelnicích. Hliníkové nádobí a plechovky se nadále sbírají jako i ostatní
kusy hliníku.
Poděkování patří těm, co tímto sběrem pomáhají nemocné Nikolce, ta se po rehabilitacích zlepšuje.
Jaromíra Hajdová

11. květen - Český den proti rakovině
Bylo mi telefonicky sděleno z Prahy, že za 150 ks měsíčku zahradního obdrželi
ode mne 5.670 Kč, což je 37,80 Kč za 1 květ v průměru.
Ještě jednou díky těm, co přispěli na dobrou věc.
Jaromíra Hajdová

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

19. 7.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Červen v naší mateřince se nesl v duchu výletů, oslav a přípravy
na letní prázdniny.
Hned 1. 6. jsme oslavili Den dětí na zahradě mateřské školy, kde
pro děti byly připravené soutěže skřítka Korálka a nakonec hledaly poklad.
7. června jsme se s dětmi vydali do Teplic
nad
Bečvou
do Zbrašovských
aragonitových jeskyní. Tam se děti
seznámily s názvy
krápníků a historií
těchto jeskyní. Navštívili jsme i místní lázně.
Sbírali jsme první plody našeho zahradničení na školním záhonu a pokračovali v dobré práci na něm. Už nám také dozrávají první jahody a v kuchyni
využíváme také bylinky z naší zahrádky. Školní zahradu jsme také využili
k obědvání a svačinkám – dětem na čerstvém vzduchu o hodně víc chutnalo.
Předposlední červnový týden
se připravovali předškoláci
ze třídy Soviček na důležitou
událost a to Pasování na školáky. To proběhlo ve čtvrtek
23. 6. a 13 předškoláků bylo
panem králem (pan učitel
Jarolím, který děti převezme
v 1. třídě) pasováno slavnostně
na školáky. Děti dostaly
krásné tričko, tablo, odznak
„Školáka“ a pokladničku
– o tyto dárky se postarala škola a obec – moc děkujeme. Tablo si můžete
prohlédnout ve vývěsce školy. Poté jsme si společně s rodiči opekli buřty
na zahradě U Kremlů a odtud děti odcházely na navazující akci „Přenocování
v MŠ“. Pro děti byl připraven bohatý envirometální program Sovo, sovo
zahoukej, který si připravila Mgr. Lenka Bakalová. Poté děti absolvovaly
stezku odvahy a ulehly do postýlek k projekci pohádky Rio 2, kterou si samy
vybraly.
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Ve středu 29. 6. ještě podnikly Sovičky výpravu na Puntík a Libotín, kde
navštívily také koupaliště. Přejeme všem dětem, které odcházejí do školy,
ať se jim daří, jsou to šikovní školáci a věříme, že se jim jedničky jenom
pohrnou. Také se budeme moc těšit na nové děti, které přijdou po prázdninách.
Takže milé děti, užijte si naplno prázdniny, buďte opatrní, ať se v září
ve zdraví sejdeme. Rodičům přejeme vydařené dovolené, ať už cestujete
kamkoliv, hlavně se v pořádku a plní zážitků vraťte.
Bohdana Jarolímová
Provoz MŠ v Závišicích v období letních prázdnin:
Mateřská škola bude uzavřena od 11. 7. do 19. 8. 2016
ŠKOLA
Měsíc červen je ve škole ve znamení závěrečných aktivit, hodnocení a bilancování.
Naši žáci napnuli všechny své síly, aby se na vysvědčení zaskvělo co nejvíce jedniček,
proběhly závěrečné písemky a zkoušení. Toto náročné školní období bylo zpříjemňováno těmito aktivitami:
Od středy 1. 6. do pátku 3. 6. jsme byli na školním výletě. Domovem se nám stalo
rekreační středisko Liščí mlýn v Trojanovicích. Společně jsme tady prožili krásné tři
dny, které byly vyplněny spoustou zajímavých her a soutěží. I když nám počasí zrovna
moc nepřálo, všichni jsme si školní výlet pěkně užili.
V úterý 21. 6. jsme se vydali do pravěku v divadelní hře, kterou jsme navštívili
v KD v Kopřivnici. Na jevišti před našimi zraky na chvíli ožili pradávní ještěři jako
stegosaurus či tyranosaurus.
V pátek 24. 6. jsme se za krásného počasí vydali na pěší procházku na Bubla City
Ranch do Kopřivnice, kde se děti mohly povozit i na koních.
V pondělí 27. 6. se naši nejmladší školáci zúčastnili atletického čtyřboje na ZŠ Alšova
v Kopřivnici a opravdu se neztratili. Domů jsme si odvezli tři první místa.
Ve stejný den proběhlo v Novém Jičíně velké finále novojičínské ligy základek
v miniházené. Na velké školy z Nového Jičína jsme tentokrát opravdu nestačili,
ale i 7. (předposlední) místo je pro nás úspěchem.
Slavnostním ukončením školního roku bylo rozloučení s páťáky a pasování prvňáčků
na čtenáře, které proběhlo v úterý 28. 6. v sále U Kremlů.
Středu 29. 6. jsme si zpestřili opékáním špekáčků, které nám darovali naši myslivci
za sběr kaštanů a žaludů. Špekáčky nám všem moc chutnaly. Děkujeme.
Ve čtvrtek 30. 6. bylo dětem slavnostně rozdáno vysvědčení a školní rok jsme společně
zakončili již tradičním zmrzlinovým pohárem pana starosty v Pohostinství U Kremlů.
Všem občanům Závišic přejeme krásné, klidné a slunečné léto plné příjemných zážitků
a v září zase na shledanou.
Aleš Jarolím
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Zdravé a bezpečné léto!
Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým ratolestem
(a také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen v přírodě, ale i doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního
sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že je oheň
rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti ohně
(nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika, nádoby
od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí jeho
samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace
apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo
přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli
rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé nástrahy. Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické
sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit
si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů,
požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová, pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Informace z hasičského sportu
SDH Závišice opět nejlepší v okrese
Dalšího velkého úspěchu dosáhlo družstvo mužů na okresní soutěži v požárním sportu,
která proběhla v sobotu 21.5.2016 na stadiónu v Novém Jičíně.
Po výborných výkonech vybojovali celkové 1.místo a odvezli si domů krásný pohár.
Obhájili tak vítězství z loňského roku a potřetí v řadě postoupili na krajskou soutěž.
V soutěži jednotlivců vybojoval Ondra Kahánek 1.místo a zlatou medaili časem 17,13 s.
SDH Závišice mistrem Moravskoslezského kraje v požárním sportu
Fantastického úspěchu dosáhli naši muži na krajské soutěži v požárním sportu, která
proběhla ve dnech 18.-19.6.2016 za krásného počasí na městském stadiónu v Ostravě –
Vítkovicích.
V nabité konkurenci vítězů okresních soutěží vybojovali vytoužené celkové 1.místo
a domů si odvezli dva poháry a zlaté medaile.
V soutěži jednotlivců vybojoval 2.místo Ondra Kahánek časem 17,22 s, Honza Kuběna
obsadil časem 17,56 s 7.místo z 80 závodníků.
Naši hasiči pojedou na Mistrovství ČR v požárním sportu
Vítězstvím na krajské soutěži vybojovali naši hasiči historický postup na Mistrovství ČR
v požárním sportu družstev dobrovolných hasičů, které proběhne ve dnech 26.-28.8.2016
v Brně za účasti vítězů všech krajských soutěží.
Poprvé tak budou Závišice bojovat o titul Mistra ČR v nejprestižnější kategorii družstev
mužů. V posledních 5 letech totiž zatím byli na MČR jen naši výborní jednotlivci.
Novojičínská liga HVP v požárním útoku
Letošní 7.ročník Novojičínské ligy HVP v požárním útoku má za sebou už 6 z 10 kol
a našim mužům se zatím daří dobře, když v průběžném hodnocení drží 1.místo
v konkurenci nejlepších 12 družstev okresu.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
POZVÁNKA NA SOUTĚŽ
SDH Závišice zve všechny spoluobčany na 19. ročník soutěže O pohár obce Závišice
v sobotu 16.7.2016 od 14,00 hod soutěž žáků a od 18,00 hod soutěž mužů a žen
Přijďte povzbudit naše malé i velké hasiče, občerstvení zajištěno
10
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Tenisová škola pro školáky
18.7.
25.7.
15.8.
22.8.

–
–
-

22.7.2016
29.7.2016
19.8.2016
26.8.2016

otevřeny budou pouze obsazené týdny

trenér: pan Jiří Lešinský
cena: 200,- až 300,- Kč/ týden
záleží na počtu dětí, cena za 5 hod. pondělí-pátek
ida.bartonova@seznam.cz, tel. 733 522 287

Zprávy od judistů
Filip Hanzelka je krajský přeborník
Starší a mladší žáci z Moravskoslezského kraje se v sobotu 21. května zúčastnili
v Českém Těšíně krajského přeboru v judo. Mezi staršími žáky bojoval za oddíl JUDO
Závišice ve váze do 55 kg Filip Hanzelka. V tabulce
nejprve suverénně porazil na držení Alexandra
Michalíka z Judo Clubu Havířov a v rozhodujícím
zápase s opavským Danielem Kordulou potom kontrachvatem podtočil jeho útok uči matou a vyhrál na juko.
Jeho bojovný výkon byl tak po zásluze korunován
zlatou medailí a samozřejmě titulem krajského
přeborníka.
Mezi děvčaty se v kategorii do 63 kg představila Anna Lošáková. Soupeřkou jí byla
Klára Quisová z TJ Slezan Opava. Na závišické judistce byl poznat tréninkový výpadek. Quisová byla tentokrát lepší a titul pro tentokrát putoval do Opavy.
V mladších žácích ve váze do 38 kg měl dobrý vstup do turnaje Vojtěch Honeš. Hned
první utkání s Jakubem Kremáčem z Baníku Ostrava vyhrál na wazari, když kontroval
jeho boční chvat tai otoši. Ve druhém zápase pak ale podlehl ostravskému Kuncovi
a obsadil celkové sedmé místo.
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Nejmenší judisté bojovali v Závišicích
V neděli 5. června se v Závišicích utkali nejmenší judisté na turnaji
pod názvem Závišický pohár. V kategoriích benjamínci a mini benjamínci bojovalo na místním tatami 75 chlapců a dívek z celého Moravskoslezského kraje. V nejmladší kategorii mini benjamínků do osmi let
se na stupně vítězů probojovali i členové domácího oddílu. Daniel Jahn
získal zlatou medaili, David Kuběna byl druhý a třetí příčku obsadili
Matěj Švrčina, Jan Michálek a Ondřej Bogár. Ani mezi benjamínky (9 – 10 let) se závišičtí neztratili. Tomáš Horák vyválčil zlatou medaili, Marek Čapka a David Musil brali
stříbro a pro bronzový kov si na stupně vítězů přišli Markéta Čapková a Marek Pístecký.

Filip Hanzelka vybojoval zlato v Českém poháru
Druhou červnovou sobotu hostil severočeský Chomutov žáky a dorostence na Českém poháru v judo. Celá česká špička zde bojovala nejen
o medaile, ale i o důležité postupové body v tomto prestižním seriálu.
Jako první ze závišického trojlístku se na místním tatami představil
ve váze do 55 kg starší žák Filip Hanzelka. Posilněn úspěchem
z nedávného krajského mistrovství si vedl skvěle. Na jeho štítě skončili postupně
Sejkora, Kordula i Hruška a závišický žák nezaváhal ani v boji o finále, když nedal šanci
litoměřickému Kryštofu Tomkovi. V zápase o zlato pak po vyrovnaném souboji podlehl
Marcelu Mravcovi z Judo SK Královo Pole Brno. I přes finálovou prohru neztratila
Hanzelkova vynikající stříbrná medaile svůj lesk a po poctivé přípravě si tento mladý
závišický judista začíná razit cestu do české špičky.
Mezi staršími žačkami nad 63 kg bojovala Anna Lošáková. Pro tento závod ale bohužel
neudržela svoji váhu. Přes velké snažení jí při ranním vážení scházelo do vytouženého
limitu 40 deka. Znamenalo to utkat se se soupeřkami v tzv. plusce, kdy se jejich
hmotnost pohybovala o 10 až 15 kg nad danou mez. Konečná sedmá pozice pak byla
maximum, čehož byla schopná závišická žačka dosáhnout.
Zajímavá byla kategorie dorostenců ve váze do 55 kg. Favorita na celkové vítězství
Radka Rýpara doplnil v opačné straně pavouka čerstvý stříbrný medailista z žáků Filip
Hanzelka. Oběma závišickým judistům se povedl nevídaný kousek. Každý totiž vyhrál
svou část pavouka a dali tím tak divákům možnost shlédnout závišické finále! Favoritem
byl starší a zkušenější Rýpar. V polovině zápasu vedl těsně na dvě shida a vše se schylovalo k očekávanému závěru. Pak ale přišla akce Rýpara zakázanou technikou. Následovalo vyloučení, a ze zlaté medaile se tak mohl nečekaně radovat jeho oddílový kolega
Filip Hanzelka! Závišické judo si tak zpod Krušných hor přivezlo jeden vzácný zlatý kov
a dvě medaile stříbrného lesku!
Libor Kahánek
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