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Obecní úřad informuje
Obec Závišice – Kulturní komise
pořádá

DEN DĚTÍ
Kdy: sobota 3. června 2017 v 15:00
Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů

Pestrý program pro všechny děti
15:00 – 17:00 Cesta za pohádkou
17:30 Ukázka canisterapeutických psů spolku Smiling Dog
-aktivity s pejsky

18:30 ZUMBA s Heidi

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
v pondělí 5. 6. 2017 od 17.00 hod. v zasedací místnosti ObÚ.
Hlavní bod programu: Závěrečný účet obce Závišice za rok 2016
Program je zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ),
na www.zavisice.cz (úřední deska) a na plakátovacích plochách.
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!!! Obecně závazná vyhláška s účinnosti od 11. 5. 2017 !!!
OBEC ZÁVIŠICE
ZASTUPITELSTVO OBCE ZÁVIŠICE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZÁVIŠICE
č. 1/2017 ze dne 24. 4. 2017,
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Zastupitelstvo obce Závišice se na svém 21. zasedání dne 24. 4. 2017 usnesením č. 332/2017 usneslo
vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6
zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
1) Předmětem této OZV je regulace činností uvedených v odstavci 2., neboť se jedná o činnosti, které
by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.
2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního
klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon a omezení činností způsobujících
hluk.
Čl. 2
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny1. V této době je každý povinen zachovat klid
a omezit hlučné projevy2.
1) Doba nočního klidu se vymezuje od 2. do 6. hodiny, a to v době konání těchto tradičních slavností:
Kremlfest (1 noc v červnu), Pouťová zábava (1 noc v červenci), Dožínky (1 noc v srpnu).
2) Doba nočního klidu se nevymezuje v noci z 31. prosince na 1. ledna.
3) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v odst. 1 bude zveřejněna obecním úřadem
na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.
Čl. 3
Regulace hlučných činností
Každý je povinen zdržet se o nedělích, státních svátcích a ostatních svátcích3 v době od 6. do 22. hodiny
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, vrtaček, drtičů větví apod.
Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ladislav Lípový v. r.
místostarosta

Zdeněk Vajda v. r.
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 4. 2017
1

§ 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
47 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3 § 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

2§
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Malý dárek k Mezinárodnímu dni dětí
Každé město, každá vesnice, hrad, zámek či mlýn, měly od nepaměti nějakou tu
pohádkovou postavu, o které se vyprávěly strašidelné příběhy, aby bylo možné
sem tam zlobivým dětem pohrozit nadpřirozenými schopnostmi strašidel a strašidýlek.
V knize pana Oldřicha A. Kuběny „Paprsky světla do dávných časů vesničky
Závišice-Záviešice“ se mimo jiné objevuje i zmínka o několika vodnících.
Inspirováni pověstmi našich předků a pro potěchu oka každého z nás, jsme nechali
vyřezat postavu vodníka, který od poloviny května tohoto roku zdobí obecní zahradu
u Kremlu. Vodník sedí na vrbě v zadní části zahrady, záměrně částečně zastíněný
větvemi vedlejšího stromu a rozhlíží se kolem. Věřím, že toto řezbářské dílo potěší
každého návštěvníka zahrady a především dětí nejen u příležitosti akce Den dětí, kdy
mu závišické děti dají jméno.
Zdeněk Vajda
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Výzva MAS Lašsko
MAS Lašsko vyhlásila první výzvu v Operačním programu Zaměstnanost
(OPZ) v rámci Prorodinných opatření:
Výzva běží od 15. 5. 2017 do 26. 06. 2017, 12:00 hodin
Podpořeny budou tyto aktivity:
1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování
2. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
3. Příměstské tábory
4. Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského
tábora
5. Dětské skupiny
6. Vzdělávání pečujících osob
Bližší informace naleznete na: http://maslassko.cz/opz.php
Seminář pro žadatele proběhne 8. 6. 2017.

Připravujeme

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 10. července
pondělí 14. srpna
od 15.00 do 17.00 hodin.
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Blahopřání jubilantům
František Gajdušek
Bohuslava Ohnutková
Ladislav Bár
Vlastimila Bajerová
Jaroslav Gajdušek

Božena Horutová
Renata Pustějovská
Marcela Lichnovská
Anna Mizeráková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Tradiční smažení vaječiny
pořádá Klubu důchodců pro své členy
ve středu 7. 6. 2017 v 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů.
Za klub důchodců chci poděkovat paní ředitelce Š. Chalupové,
paní učitelce B. Jarolímové a hlavně dětem z MŠ, které nám svým milým
vystoupením zpestřily odpoledne při oslavě Dne matek.
Jana Janková

Český den proti rakovině - 10. květen 2017
Z 200 ks obdržených kytiček se mi podařilo prodat 170 ks.
30 ks bylo odesláno zpět s částkou 7.170 Kč na Ligu proti rakovině Praha.
Všem dárcům patří velký dík.
Téma sbírky: nádorová onemocnění hlavy a krku (nádory ORL)
Účel sbírky: finanční prostředky budou použity na nádorovou prevenci,
zlepšení kvality života onkologických pacientů, na podporu
onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť a na provoz
nádorové telefonické linky Ligy proti rakovině.
Jaromíra Hajdová

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

27. 6.
18. 7.
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Zprávy od judistů
David Hyvnar bronzový na MČR juniorů
Předposlední dubnovou neděli hostily nedaleké Hranice na Moravě naše nejlepší
judistické naděje na Mistrovství České republiky juniorů. Do bojů k nejtěžším borcům
se zapojil i závišický judista David Hyvnar. V kategorii nad 100 kg si zprvu nedával
velké naděje. Jeho výkon byl limitován zraněním z minulé
soutěže. Přetržený kolenní vaz byl sice důkladně zatejpován,
ale přece jenom tento blok někde vzadu v mysli pořád byl.
Zvenčí to ale nebylo znát, a i přes prohru s pozdějším vítězem
Danielem Uhrem z Plzně se dostal do bojů o medaile. Na zlato
to už nebylo, ale s Jakubem Králem z Baníku Ostrava svedl
nádhernou bitvu o bronz. Situace nebyla vůbec lehká. Jeho
dlouholetý rival byl v této absolutní váze téměř o 20 kg těžší
a navíc se dobře znají už od žákovských let. Začátek utkání
ovlivnil trest pro Hyvnara za nevhodný úchop. Toto
nastartovalo hnací motor závišického judisty do vyšších
otáček, a ani ne za minutu si vypracoval skvělou pozici pro
chvat seoi nage. Ostravského Krále hodil na záda a následné
vedení 10:0 na wazari už bylo nadějné. Hyvnar ovšem
nepolevoval a tlačil na svého soupeře ve snaze přidat další body. Překvapený Král už
nezareagoval a pod tlakem si připsal na své konto pouze dva tresty za pasivitu. Úderem
závěrečného gongu se už mohlo slavit. Bronzová medaile byla pro závišického judistu
doma a koleno vydrželo! Skvělý úvod sezóny se sice podařil, ale teď bude bohužel
následovat nezbytná operace a několikaměsíční rehabilitace.

Adam Kahánek a David Hyvnar jsou krajskými přeborníky
První květnový víkend se konaly v Ostravě krajské přebory judistů v kategorii
dorostenců, juniorů a mužů. Závišický oddíl reprezentoval Jakub Hanzelka
v dorostencích, v mužích pak Adam Kahánek a David Hyvnar. Bohužel, kvůli
reprezentačním povinnostem se nezúčastnil Radek Rýpar a z důvodu nemoci ani Filip
Hanzelka.
David Hyvnar se utkal s borci v kategorii nad 100 kg. Přes problémy s koleními vazy
dokázal, že si stále drží skvělou formu. V tabulce si
nejprve poradil s Lukášem Wojtylou z Baníku
Karviná, když po dobré práci na zemi zvítězil
na ippon. Ve druhém zápase, opět na zemi, nejprve
přetočil domácího Daniela Tlučka na lopatky
a následně jej udržel předepsaných 20 sekund.
Posledním soupeřem, který by mohl ohrozit
celkové vítězství, byl Jakub Mecko z Baníku
Ostrava. Ani tady ale neponechala závišická těžká
David Hyvnar hází ostravského Meczka.
váha nic náhodě. Po připraveném útoku poslal
Hyvnar svého soupeře na zem chvatem o soto gari a mohl slavit letošní titul krajského
přeborníka.
8
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V kategorii do 73 kg se snažil Adam Kahánek obhájit svůj loňský titul.
Do semifinálových bojů se musel dostat ze základní skupiny. V prvním zápase porazil
Tomáše Hanzela z Baníku Karviná chvatem
sode curi comi goši na ippon. Na zemi pak
upáčil houževnatého Pavla Köhna z Baníku
Ostrava a postoupil tak do semifinálových bojů
z prvního místa. Tady jej čekal druhý ze skupiny
„B“ David Mec z Českého Těšína, a i toho
zdolal závišický judista na ippon, tentokrát na
držení. Do finále pak k němu dle očekávání
postoupil vítěz skupiny „B“ karvinský Ondřej
Kičmer. V tomto souboji chtěl Kahánek oplatit Adam Kahánek při práci na zemi
Kičmerovi jarní porážku z Českého poháru, ale s ostravským Pavlem Köhnem.
boj o zlato se odvíjel opačným směrem. Hned
první útok karvinského judisty se podařil a bylo z toho nejenom vedení 10:0 na wazari,
ale i nadějné držení, které se zdálo být konečné. V posledních sekundách ovšem Adam
Kahánek zmobilizoval všechny síly a podařilo se mu z pevného sevření uniknout. Pak
následoval tvrdý boj. Dlouho úspěšně odvracel Kičmer neúnavné snahy závišického
judisty o zvrat. Těsně před koncem už ale nedokázal karvinský judista vzdorovat
drtivému tlaku. Kahánek nejprve srovnal stav krásnou seoi nagou a doslova
v závěrečných sekundách stihl otočit skóre dramatického zápasu ve svůj prospěch
chvatem o soto gari. Po tomto vydřeném vítězství pak mohl na nejvyšší příčce stupňů
vítězů slavit obhájený titul přeborníka Moravskoslezského kraje.
Ke dvěma titulům z mužské kategorie přidal na závěr medailovou tečku dorostenec
Jakub Hanzelka. Začínající závišický talent ve váze do 60 kg na zkušené krajské špičky
Kubalu a Kubíčka ještě nestačil. Překvapivě ale dokázal porazit havířovského Samuela
Malysze a z krajského hlavního města si zaslouženě odvezl bronzovou medaili.
Libor Kahánek

zleva Adam Kahánek, Jakub Hanzelka,
Davud Hyvnar
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TJ Závišice pořádá
Tenisovou školu pro školáky
3.7. – 7.7.2017
17.7. – 21.7.2017
31.7. - 4.8.2017
14.8. - 18.8.2017
28.8. - 1.9.2017
otevřeny budou pouze obsazené týdny

trenér: pan Jiří Lešinský
cena: 250,- až 350,- Kč/ týden
záleží na počtu dětí, cena za 5 hod. pondělí-pátek
ida.bartonova@seznam.cz, tel. 733 522 287
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 6/2017 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 6. 2017, IČO 00600709,
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz*
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla
23. 6. 2017*Distribuce v místní prodejně*Cena 3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
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