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Krásné vánoční svátky
a v novém roce 2017
štěstí, zdraví a pohodu
Vám přeje
Zdeněk Vajda
starosta obce

Obec Závišice Vás zve na tradiční

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
k přivítání nového roku 2017
v neděli 1. 1. 2017 od 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů

* novoroční koncert STK-učitelský kvartet
* ohňostroj
* svařák
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Obecní úřad informuje

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany

na veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se bude konat

ve středu 14. 12. 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.
Hlavní bod programu:
- rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2017

Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude uzavřen
od 22. 12. 2016 do 1. 1. 2017.
Zpravodaj leden 2017 bude v prodeji od 4. 1. 2017.

V prodeji na obecním úřadě
Publikace Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
(knižní vazba, vydání třetí, doplněné).
cena 200 Kč.

Z důvodu malého zájmu o kalendář obce Závišice v předchozím roce
se kalendář na rok 2017 nebude vydávat.

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce naposledy otevřena ve středu 14. 12. 2016.
Přeju všem čtenářům pokojné Vánoce a v novém roce hodně hezkých chvil nad krásnou knížkou, kterou třeba přinese Ježíšek.
Jana Janková
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Blahopřání jubilantům
Cyril Hývnar
Ladislav Váňa
Dagmar Galiová
Miroslav Vosol
Josef Macháček
Vlastimila Jurečková
Anna Bachárová
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 7. 12. 2016 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců pořádá pro své členy

ve středu 28. 12. 2016 v 16 hod.
na Bowlingu

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“
Klub důchodců děkuje p. starostovi Z. Vajdovi a všem zastupitelům
za pochopení a pomoc při akcích pořádaných klubem.
Do dalšího roku jim přeju hodně trpělivosti, elánu a sil do další práce.
Jana Janková

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

13. 12. 2016
10. 1. 2017
Betlémské světlo
I v letošním roce přivezou skauti do České republiky plamínek světla
zažehnutý v Betlémě. Na Štědrý den dopoledne jej budou roznášet
do závišických domácností.
Pokud máte o světlo zájem, můžete se od 4. 12. do 18. 12. 2016 zapsat
do seznamu v místním kostele, případně do formuláře na webových
stránkách farnosti: http://stramberk.farnost.cz/
Skautský oddíl Minehawa
3

Zpravodaj/prosinec 2016

Dotazník - domovní ČOV
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dotační program číslo 11/2016, který
v rámci Národního programu Životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí dává možnost při splnění podmínek, které jsou výzvou dány, vybudovat domovní čistírny odpadních vod, ať pro jednotlivé domy nebo pro několik
domů.
V případě potřebného zájmu občanů (pro Závišice přibližně 120 domů) obec nechá
zpracovat potřebné podklady včetně projektů a prováděcí dokumentace a podá žádost
o dotaci. Na dotaci není právní nárok. Maximální výše dotace je 80% z uznatelných
nákladů. Bližší informace na webových stránkách Státního fondu životního prostředí:
www.sfzp.cz (Národní program ŽP).
K vyjádření zájmu občanů jsme vydali dotazník, který byl doručen do všech domů.
Vyplněný, prosím, vraťte na Obecní úřad Závišice do 10. prosince 2016 (osobně
nebo do bílé poštovní schránky na budově úřadu, případně email obec@zavisice.cz ).
Pokud jste dotazník neobdrželi, můžete si ho vyzvednout na ObÚ nebo vytisknout
z webových stránek obce: www.zavisice.cz (Aktuality ObÚ).
Zdeněk Vajda, starosta

Pozvánky
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OBEC ZÁVIŠICE, ZŠ ZÁVIŠICE,
HASIČI A POHOSTINSTVÍ U KREMLŮ
pořádají

ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 16 hod.
VÁNOČNÍ JARMARK
za doprovodu dechové hudby ZÁVIŠANKA
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů
- zabijačkové speciality
- bramboráky, klobásníky
- svařák, punč a jiné pochutiny
- vánoční dekorace

VÁNOČNÍ BESÍDKA ŽÁKŮ ŠKOLY
S JARMARKEM
v sále Pohostinství U Kremlů

TRADIČNÍ ŽIVÝ BETLÉM
v podání skautů
na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů
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Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
v sobotu 17. 12. 2016 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na programu bude hodnocení a projekce z letošních akcí
a na závěr hasičská večeře.

Pohostinství U Kremlů v Závišicích
ve spolupráci s obcí Závišice
pořádá tradiční

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
v neděli 25. 12. 2016 od 20.00 hod.
Hraje skupina KIWI
Všichni jste srdečně zváni!

CVIČENÍ
MAMI NKY S DĚTMI
ve věku 0 - 4 roky
Kde: ve školní tělocvičně
Kdy: každou středu od 8.00 hod.

8

Zpravodaj/prosinec 2016

Jednota Závišice informuje
Jelikož se blíží svátky, připomínáme, že si u nás můžete objednat kapry
a zboží na sváteční dny:
•
předvánoční a předsilvestrovské objednávky na:
pečivo, veky, vánočky, tvaroh, knedlíky, koláčky, trubičky, banánky,
chlebíčky, aspikové dorty, masové rolády, obložené mísy apod.
•
na požádání zhotovení vánočních potravinových a drogistických balíčků
dle vlastního výběru
Prodej kaprů bude ve středu 21. 12. 2016
Lahůdkové i jiné zboží si u nás můžete objednat během celého roku.
Příjemné prožití svátků a úspěšný nový rok
přeje kolektiv prodejny.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
SO 17.12. ZPOVĚDNÍ DEN

13:30 - 15:00

SO 24.12. ŠTĚDRÝ DEN

22:00

NE 25.12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

10:00

PO 26.12. Slavnost sv. ŠTĚPÁNA

10:00

PÁ 30.12. Svátek Svaté Rodiny

10:00

SO 31.12. Poděkování a prosba o Boží pomoc
do nového roku

16:00

NE 1. 1.

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

10:00

PÁ 6. 1.

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

17:30

NE 8. 1.

Svátek KŘTU PÁNĚ

10:00
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Sauna
Provoz sauny v letošním roce
bude ukončen:

ženy čtvrtek 8. 12. 2016
muži pátek 16. 12. 2016

Pozvánky TJ Závišice
TJ Závišice zve všechny příznivce volejbalu

na Mikulášský volejbalový turnaj,
který se uskuteční

v sobotu 3.12.2016 v 15.00 v tělocvičně
TJ Závišice zve všechny zájemce

na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici

v pondělí 26. 12. 2016
16.45 -17.45 h
Vstupné 30,- Kč, doprava vlastní

TJ Závišice pořádá

v pátek 30.12.2016

Silvestrovské turnaje:
v nohejbale, začátek v 9.00
ve volejbale, začátek v 15.00
místo : tělocvična
srdečně zveme všechny zájemce
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Zprávy od judistů
Závišičtí benjamínci sbírali medaile ve Štramberku a v Bohumíně
Oddíl JUDO TJ Kotouč Štramberk pořádal v sobotu 22. října turnaj benjamínků.
Judistické naděje z našeho kraje si zde přišli porovnat svoji výkonnost po podzimních tréninkových jednotkách. Závišické judo zde reprezentovali Jan Michálek
a Ondřej Bogár. Oba si vedli výborně a prali se o místa na stupních vítězů.
Ondřej Bogár bral nakonec stříbrnou medaili a Jan Michálek si vystoupal dokonce
pro zlato.

zleva Ondřej Bogár a Jan Michálek
O dva týdny později se do Bohumína ze Závišic vypravilo už pět nejmladších judistů.
Jan Michálek a Ondřej Bogár zopakovali svůj medailový úspěch ze Štramberku
a získali opět zlatý, resp. stříbrný kov. Velmi zdařile jim k tomu sekundovali i ostatní
z týmu. Daniel Jahn vybojoval zlato, Tomáš Horák stříbro a David Musil ozdobil
svůj výkon bronzovou medailí.
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Radek Rýpar obhájil titul místra ČR
Závěr roku patří v judistické sezóně na domácí scéně už tradičně k jejím vrcholům.
Nejinak tomu bylo i v dorosteneckých kategoriích. Očekávané mistrovství České republiky se tentokrát odehrávalo v Brně. Do sportovní haly
na Vodově ulici se první listopadovou sobotu sjeli naši nejlepší dorostenci a dorostenky bojovat o mistrovské tituly.
Oddíl JUDO Závišice zde reprezentovali obhájce titulu
a horký kandidát na vítězství Radek Rýpar a starší žák
Filip Hanzelka, který si zde přijel vyzkoušet, co jej v této
kategorii příští rok čeká. Rýpar byl ve své váze do 55 kg
nasazený jako rankingová jednička a v prvním kole měl
volný los. Ve druhém kole se utkal se svým dlouholetým
rivalem teplickým Lukášem Kremlou. Mírnou převahu brzy
dokázal závišický judista obodovat na wazari krásným kontra
chvatem ura nage a po výborné práci na zemi nakonec vyhrál
na ippon. V následném zápase pak šlo o všechno. Utkání
s domácím Marcelem Mravcem z SKKP Brno mělo určit,
kdo bude ve finále bojovat o titul. Tady Radek Rýpar
prokázal, že judo opravdu umí. I když brněnská hala hnala k vítězství domácího Mravce,
závišický dorostenec se přesto dokázal prezentovat pestrou škálou nádherných chvatů.
Po technikách sode curi comi goši, seoi naga a de aši harai, kdy už vedl 3:0, nepolevil
a vítězství na ippon pečetil škrcením.
Za to sklidil obdivný potlesk od celé
domácí haly. Ve finále na něj čekal
vítěz z opačné strany pavouka Jakub
Bohdálek ze Sokola TJ Jihlava.
V utkání, které bylo nabito nervozitou,
prokázal větší zkušenost Rýpar.
V celém průběhu měl převahu, ale
ačkoliv ji bodově nedokázal zúročit,
soupeř byl za pasivitu dvakrát trestán
žlutou kartou, a toto těsné vítězství si
už Rýpar do závěrečného gongu zkušeně pohlídal. Radost z obhájeného titulu byla obrovská, a tak trochu hnala k úspěchu i dalšího závišického judistu, staršího žáka,
Filipa Hanzelku. Ale mezi dorostence ve váze do 60 kg a v Brně si potvrdil známou
pravdu, že rozdíl mezi těmito kategoriemi je opravdu velký. Do úvodního zápasu nastoupil proti pardubickému Ondřeji Filipimu. Hanzelka prohrával 1:0 z první poloviny
zápasu. Ke konci poměrně vyrovnaného utkání musel závišický judista ve snaze zvrátit
výsledek otevřít obrannou pozici a útočit. Několik akcí bylo slibných, potom ale Filipi
využil bočního postavení soupeře a zvítězil na ippon. Do oprav se pak už Hanzelka
nedostal. V závišické skupině fandů to ovšem nic nezměnilo na radosti z titulu
Radka Rýpara a domů se odjíždělo na vítězné vlně.
Libor Kahánek
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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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