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Obecní úřad informuje
ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků
o 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 proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2016.
Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah, vstoupí společnost ČEZ Distribuční
služby, s.r.o. na dotčené pozemky a provede tento zásah.
Bližší informace na úřední desce a na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php

Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO
Poslední vývoz BRO v tomto roce bude
ve středu 23. listopadu

Vítání občánků
V neděli 23. října 2016 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic,
kteří se narodili v období od listopadu 2015 do září 2016:
Alan Horák
Martin a Nikola Petrášovi
Amálie Andrysíková
Jasmína Beáta Baďurová
Ema Sobovičová
Libor Špaček

Filip Tůma
Ella Havrlantová
David Konvička
Sofie Medková
Jan a Lukáš Navrátilovi
Vítek Čuba
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Blahopřání jubilantům
Marta Rašková

Vladislav Dárek
Jarmila Lípová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců

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

15. 11.
13. 12.
Pozvánky
Ve středu 2. listopadu 2016 od 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých
dechová hudba ZÁVIŠANKA.
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Obec Závišice ve spolupráci s uměleckou agenturou Aleny Bastlové
uvádí
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Sál Pohostinství u Kremlů 27. listopadu 2016 v 17.00 hod.
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Výsledky hlasování v obci Závišice
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - 1. kolo
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Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR - 2. kolo

Zprávy od judistů
Radek Rýpar přivezl stříbro z Varšava Open
Poslední zářijovou neděli se zúčastnil Radek Rýpar spolu s dorosteneckou reprezentací České republiky mezinárodního judistického turnaje Varšava Open. Mezi nadějnými borci z celé Evropy se závišický dorostenec neztratil. Své boje ve váhové kategorii do 55 kg zahájil s Polákem Dawidem Lewandowskim a hned od počátku neponechal nic náhodě. Svůj počáteční tlak
postupně stupňoval a po necelé minutě
mu bylo odměnou bodové ohodnocení
10:0 za wazari po chvatu ura nage. Tím
ale zápas neskončil. Za 20 sekund přidal
další wazari, tentokrát za bleskové osoto
gari a úvodní zápas vyhrál na ippon.
Ve druhém utkání postavil Lotyše
Mandgirdase Matiukaze do role statisty.
Lotyšský reprezentant dostal postupně
za nevýrazný výkon 4 tresty za pasivitu
a závišický judista si mohl připsat další
cenné vítězství, které jej posunulo
do semifinále. Tady se střetl s Davidem Bitmanem z Německa. Tento důležitý zápas
byl vyrovnaný až do jeho závěru. Těsně před koncem se po dobré práci na zemi podařilo Rýparovi dostat Bitmana do držení a po přechodu do páčení se Němec vzdal.
Finále pak bylo česko-polskou záležitostí. O zlato bojoval závišický judista
s domácím Tomaszem Zielskim. Vyrovnané utkání si nakonec na svou stranu přiklonil Polák nejtěsnějším rozdílem 1:0. Radek Rýpar se pak po skvělém výkonu mohl
právem pyšnit skvělou stříbrnou medailí z tohoto populárního varšavského turnaje.
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Radek Rýpar zvítězil v Českém poháru
V prvním říjnovém víkendu se v Teplicích uskutečnil poslední závod seriálu Českého
poháru v judo. Jediný zástupce závišického oddílu Radek Rýpar bojoval v kategorii dorostenců ve váze do 55 kg. Nástup do soutěže byl ale pro něj obtížný. Ještě ráno těsně
před vlastním začátkem musel shodit posledních pár deka ze své váhy do požadovaného
limitu 55 kg. Do prvních zápasů proto nastupoval vyčerpaný, a tak se vítězství nejprve
s Tomášem Kalafusem a poté s teplickým Martinem Hanákem rodila poměrně těžce.
V semifinále si pak závišický dorostenec už o poznání lépe poradil s Lukášem Kremlou.
V zápase o celkové prvenství už to ale byl Radek Rýpar, jak jej všichni známe. Hýřil
aktivitou a nad Vojtěchem Schejbalem z Liberce měl výraznou převahu, kterou nakonec
zaslouženě přetavil v kýžený zlatý kov.

Filip Hanzelka zvítězil v Povážské Bystrici
Druhou říjnovou sobotu pořádal judo klub Sparta Považská Bystrica 13. ročník mezinárodního turnaje pod názvem GRAND PRIX JUDO. Mladí judisté z Polska, Slovenska,
Čech a Maďarska bojovali na zdejším tatami o umístění na stupních vítězů, které zaručovalo zisk ceněných pohárů a medailí. Mezi staršími žáky ve váze do 60 kg hájil barvy
závišického juda stále se zlepšující
Filip Hanzelka. Po pauze způsobené zraněním si potřeboval otestovat svou vzrůstající formu
před blížícím se mistrovstvím
republiky. V prvním zápase si
s domácím Gulášim poradil chvatem o-goši a po následující dobré
práci na zemi, zvítězil na držení.
Toto vyhrané utkání posílilo jeho
sebedůvěru a další zápasy se už
neodehrávaly v tak opatrném tempu, jako ten úvodní. V zápase
s bratislavským Štefanikem si
závišický judista nejprve připsal
body za chvat tani-otoši, a pak po technice seoinage šel opět do držení a zvítězil
na ippon. V semifinálovém boji čelil Hanzelka Križanovi z oddílu Sparta Považská
Bystrica. Po vyrovnaném začátku zaútočil závišický starší žák nízkou seoinagou, která
jej posunula k vítězství a tedy k boji o zlato. Finále bylo česko-slovenskou záležitostí.
S Hanzelkou se ve váze do 60 kg pral o zlato Slovák Keszeli z ŠK Kolárovo. Vyrovnaný souboj dlouho nedokázal nikdo rozhodnout ve svůj prospěch, a i když celá Považsko
Bystrická hala hnala slovenského reprezentanta k vítězství, rozhodující úder zasadil
Hanzelka. Těsně před koncem dostal unaveného Keszeliho na zem chvatem soto-makikomi a mohl se tak radovat z vítězství.
Libor Kahánek
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TJ Závišice z.s.
zve své členy na

Výroční valnou hromadu
v pátek dne 4.11.2016 v 18:00 hodin
v restauraci Bowling Závišice
Účast členů nutná !

Placená inzerce
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Placená inzerce
KOMINICTVÍ u PETRA
Provádím čištění a kontroly spalinových cest na pevná, plynná a kapalná paliva
dle nové vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Odborné poradenství, čištění kotlů na pevná paliva.
Přímo na místě u zákazníka je vystavena zpráva o provedené kontrole s dobou
platnosti 1 rok ode dne vystavení.

•
•

Nově nabízím dodávky, montáž a revize elektronických
zabezpečovacích systémů:
Hlásiče požárů a kouře
Detektory oxidu uhelnatého (CO)

Pro rodinné domy, bytové domy, školy, úřady, restaurace, obchody, soukromé firmy,
výrobní haly, skladové prostory aj.
Zabezpečovací systém Vás včas a bezpečně upozorní na vznikající možné nebezpečí.
Chrání tak nejen Vaše zdraví, ale i Váš majetek.
Na vybrané hlásiče a detektory je garantována 10letá záruka.
Objednávky na kominické služby a zabezpečovací systémy
na tel. čísle 737 781 334 Melichar Petr, Štramberk
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Placená inzerce

Rychlé jednání, profesionální přístup a k tomu:





Okamžitý výkup Vaší nemovitosti za max. možnou cenu za hotové
žádné skryté poplatky, žádné běhání po úřadech
pomoc při řešení EXEKUCÍ, DLUHŮ i DRAŽEB
nezávazná informační schůzka a tržní ocenění nemovitosti profesním znalcem v oboru

mobil: 605 054 450 nebo 774 001 959

Přijímáme nové zástupce

email: office@rkkostka.cz

www.rkkostka.cz
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