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Obecní úřad informuje
Investiční záměry obce Závišice
Zastupitelstvo obce v průběhu několika měsíců či let připravilo na nejbližší období,
tedy do voleb v roce 2018 ještě několik různých záměrů, týkajících se investicí
ze strany obce. Jedná se o věci potřebné pro obyvatele celé obce napříč věkovým
spektrem.
Jeden ze záměrů je budování sportovně odpočinkového areálu.
Na přípravě tohoto záměru se podíleli zástupci všech dobrovolných spolků v obci,
zástupci školy a zastupitelé. Celý projekt zahrnuje několik druhů sportovišť, navíc
dětské hřiště, posilovací hřiště, odpočinkové prostranství a částečně i zázemí
pro areál.
Dalším podstatným záměrem je rekonstrukce prostor obecní hospody, tedy
Pohostinství U Kremlů. Toto zařízení zakoupila obec před několika lety z důvodu
zachování prostor pro konání kulturních a společenských akcí. Vzhledem ke stáří
budovy a způsobu jejího využívání je potřeba ji udržovat ve stavu odpovídajícímu
požadavkům doby. To znamená, že nároky nás občanů se zvyšují a jsou přiměřené
životnímu standardu celé společnosti.
Oba zmíněné projekty a podklady pro stavební úpravy či výstavbu jsou k nahlédnutí
v úředních dnech na obecním úřadě.
Mimo zmíněné akce připravujeme vybudování cyklostezky, která propojí naši obec
na jedné straně s Kopřivnicí a na straně druhé s Rybím.
Také je v přípravě oprava některých místních komunikací a další akce, které jsou
potřebné k životu v obci.
Zdeněk Vajda

Lampionový průvod
Obec Závišice pořádá v pátek 27. října 2017
u příležitosti výročí
Dne vzniku samostatného československého státu (28.10.1918)
lampionový průvod se setkáním u pomníku padlých před školou.
Doprovází dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Sraz v 18.00 hodin u hasičské zbrojnice.
Na závěr bude připraven ohňostroj.
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27. Dožínky jsou za námi
Počasí moc nepřálo, průvod se obešel bez deště, i když to vypadalo všelijak.
V krojích, bez kterých by DOŽÍNKY nebyly dožínkami, nás bylo 71. I letos bylo
přichystáno daleko více - škoda.
Velké díky patří rodičům dětí, kteří chodí pravidelně pro kroje, berou si do průvodu
převlečení a následně pak chodí kroje vracet. Bajerovi jako vždy skvělí, jenom jich
bylo 17 v krojích. Dovedu si to jejich dopoledne u nich představit. Vám všem díky.

Děkovná mše
V neděli po DOŽÍNKÁCH jsme při mši sv. děkovali za letošní úrodu. Opět přinášely
děti v krojích před oltář květiny, plody polí a zahrad. Všemu tomu dával prim
perfektně a krásně udělaný p. Bothem dožínkový věnec.
Za krásně vyzdobený kostel a přichystané dary děkuji p. J. Šustalové s pomocnicemi.
Jaromíra Hajdová

Bezplatné dárcovství krve
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy dárcům krve, kteří
dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu
života je projevem jejich humánního vztahu
ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Jsme potěšeni, že mezi vyznamenanými ZLATÝM
KŘÍŽEM je i občan Závišic

pan Pavel Ficbauer.
Děkuji jménem obce panu
postoj - pomáhat neznámým lidem.

Ficbauerovi

za

jeho

hluboce

lidský

Zdeněk Vajda
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Blahopřání jubilantům - září a říjen
Lubomír Matera
Anastazie Pustějovská
Božena Hyvnarová
Zdeňka Šimíčková
Hana Jurečková
Teodora Šustalová

Věra Šulová
Irena Jandová
Ivan Pustějovský
Ludmila Lichnovská

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V sobotu 2. 9. 2017 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Anna a Ivan Mizerákovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let.
Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 11. října 2017 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Pozvánka
MO KDU-ČSL Závišice
Vás srdečně zve na zájezd na tradiční

DUŠIČKOVOU POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN
v neděli 15. října 2017.
Odjezd autobusu:
6.25 hod. autobusová zastávka Závišice „Palička“,
dále bude zastavovat: Závišice „U mostu“,
Štramberk „Pod Bílou horou“, Rybí
Cena zájezdu: 150 Kč
Máte-li zájem, hlaste se:
v Závišicíchu u p.Marie Šimíčkové nebo u p. Anny Michálkové, tel. 732 916 419
nebo v Rybí (u Fojtství) u p. Marie Honešové

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

17. 10.
14. 11.
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P O Z O R V Ý Z V A !!!

Příborští rybáři uskuteční prodej kaprů pro Závišické občany a okolí
v sobotu dne 14. října 2017.
Živé kapry budou prodávat od 11 do 12 hod.
u mostu přes Sedlničku za prodejnou COOP.
Kapři jsou z výlovu na Borovci téhož dne, přístup na Borovec je pro občany
vzhledem k probíhající rekonstrukci silnice znesnadněn.
Výbor MO ČRS Příbor

Pozvánka

Připravujeme
Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích
k uctění Památky zesnulých
dechová hudba ZÁVIŠANKA.
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Sběr nadměrného odpadu
Pro sběr tohoto odpadu můžete využít kterýkoli čas či místo (viz níže)
Vany na odkládání tohoto odpadu budou přistaveny takto:

ve středu 4. října
ve čtvrtek 5. října
ve středu 11. října
ve čtvrtek 12. října

8 - 17.30 hod.
8 - 14.00 hod.
8 - 17.30 hod.
8 - 14.00 hod.

ANO
nábytek a jeho části
podlahové krytiny
matrace
oblečení a obuv
drátěné a tabulkové sklo
igelit
polystyren
lustry, nádobí
hadry,záclony,deky,peřiny
WC,umyvadla,dřezy
bedny, přepravky
plast.nádoby(kbelíky,vanky)
hadice
zrcadla

na parkovišti u kostela
na dolním konci u transformátoru
na Pasekách u Bajerů
na horním konci u lávky
NE
pneumatiky
mater.obsah.dehet,azbest (ter.papír)
stavební sutě a materiál
(např. střešní tašky, okna)
sklo
kovový šrot (např. pletivo,plech)
elektrospotřebiče
(např. televizory,ledničky, pračky)
oleje,barvy,laky,rozpouštědla
zářivkové trubice
hnojiva, léky
jiné chemikálie
biologický odpad
papír,noviny,časopisy

Sběr nebezpečného odpadu

v pátek 6. října
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
před obecním úřadem
15.00 - 15.45 hod.
dolní konec - u transformátoru
15.50 - 16.15 hod.
Paseky - u Matulů
16.20 - 16.40 hod.
Paseky - u Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
ANO
NE
mazací a motorové oleje
televizory, ledničky, pračky
rozpouštědla, kyseliny
(odevzdat do E-domku)
barvy, laky, lepidla
hnojiva, léky
zářivky, baterie, akumulátory
obaly obsahující nebezpečné látky
(odevzdat do E-domku)
autobaterie, jiné chemikálie
pneumatiky
S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2017,
případně občanský průkaz.
6

Zpravodaj/říjen 2017

Sběr velkých elektrozařízení

E-domek
Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice

Provozní doba E-domku:
Pondělí
13 - 17 hodin
Středa
13 - 17 hodin

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení:
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗

chladničky a mrazničky (lze odevzdat pouze v kompletním stavu)
velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky,
kuchyň. sporáky,…)
televizory, počítačové monitory
výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)
spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače,
DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )
hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…)
elektronické nářadí a nástroje
Do E-domku můžete dále odevzdávat:

- lineární (trubicové) zářivky
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky
- světelné zdroje s LED diodami

Do E-domku nepatří pneumatiky, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky
7
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Sběr malých elektrozařízení
nefunkční malé elektrospotřebiče
- kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky,
fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické
hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), …
můžete odkládat do těchto sběrných nádob:

E-box
je umístěn za vstupními dveřmi
budovy Obecního úřadu Závišice
Zde patří i baterie, akumulátory
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)

Kontejner na malé spotřebiče
je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice
Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory
Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří:
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku)
- obyčejné žárovky (patří do popelnice)

Sběr cartridgí a tonerů
Sběrný box je umístěn za vstupními dveřmi budovy
Obecního úřadu Závišice.
Použité inkoustové cartridge a laserové tonery z tiskáren zabalte
do sáčku nebo do novin (nevkládejte v kartonové krabici)

Sběr pneumatik
Použité pneumatiky můžete odevzdat zdarma:
•

- u prodejců pneumatik

•

- na místech zpětného odběru
(např. MSL REJKOL s.r.o. Kopřivnice-Lubina 16 (tj. PNEU
Kostelník)
Seznam míst zpětného odběru na www.eltma.cz

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
se budou konat
v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 do 14.00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice,
Závišice 115, 742 21.
Právo volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voličům budou dodány nejpozději 17. října 2017 hlasovací lístky spolu s informacemi
o způsobu hlasování. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Možnost hlasovat na voličský průkaz
Volič (s trvalým pobytem v obci Závišice), který chce volit a v době voleb se nebude
zdržovat ve „svém“ volebním okrsku (v Závišicích) nebo předpokládá, že bude
krátkodobě hospitalizován v nemocnici nebo obdobném zařízení nebo bude
krátkodobě pobývat v zahraničí, může požádat o vydání voličského průkazu:
•

osobně na Obecním úřadě Závišice do 18. října 2017 do 16 hodin

•

podáním doručeným Obecnímu úřadu Závišice do 13. října 2017:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad pak nejdříve 5. října 2017 předá voličský průkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu (i do zahraničí).
Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu,
kde se volič rozhodl hlasovat.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území
ČR nebo při krátkodobém pobytu v zahraničí v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí,
s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
9
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Pokud bude volič hlasovat v jiném volebním kraji na území ČR, bude volit kandidáty
tohoto kraje.
Pokud bude volič hlasovat v zahraničí, bude volit kandidáty ze Středočeského volebního
kraje (určila losem Státní volební komise).
Sadu hlasovacích lístků obdrží volič ve volební místnosti volebního okrsku, ve kterém
se rozhodl hlasovat.
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky (pouze na území ČR)
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad, v jehož
územním obvodu má trvalý pobyt (tj. ObÚ Závišice) a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky
(pouze na území Závišic).
Možnost volit v nemocnici nebo obdobném zařízení
Volič může požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů, který vede obecní úřad,
v jehož územním obvodu nemá volič trvalý pobyt, ale předpokládá, že bude i v době
voleb dlouhodobě hospitalizován v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče
nebo obdobném ústavu a zařízení, které se nachází v tomto územním obvodu.
Volič toto nahlásí správě příslušného zařízení, která nejpozději 13. října 2017 předá údaje
k zapsání do zvláštního seznamu voličů obecnímu úřadu v jejich územním obvodu.
Volič v takovém případě hlasuje do přenosné volební schránky, se kterou se za voličem
dostaví členové okrskové volební komise ustanovené v územním obvodu příslušného
zařízení. Volič hlasuje pro kandidáty z volebního kraje, ve kterém je zařízení umístěno,
hlasovací lístky i úřední obálku mu vydá okrsková volební komise před hlasováním.

ČEZ Distribuce, a.s. - okleštění a odstranění stromoví
ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení distribuční 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 2017, 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).
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Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba
odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti
dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005
zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje
i pro naši obec. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat
do tzv. E-domku, který se nachází za budovou obecního úřadu nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních
firem, kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo
a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například
pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací
dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě.
Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových
zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek
a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala
do přírody. Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé
spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem,
které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním
čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady
jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí
provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím vybíracím,
vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých předmětů
a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou
a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole
nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
• před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu,
typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na výskyt
trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň
držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového
průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
12
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Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Činnost

čištění spalinové
cesty

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní provoz

3 x za
rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za rok

plynné

1 x za rok

kontrola spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a kontrola
spalinové cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu
6 měsíců v kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned
volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu
hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky
nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo
práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i
starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví
nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání
spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému
spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová, HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září se začaly děti slétat do naší mateřinky a to do svých tříd Soviček
a Vrabečků.
Dveře naší školky se otevřely pro 6 nových kamarádů. Ti všichni nastoupili
do třídy Vrabečků, kde se pomalu za pomoci zkušenějších kamarádů
rozkoukávají. Věříme, že se nové děti v naší mateřince brzy zabydlí
a společně s ostatními zažijí rok plný objevování, zábavy, dobrodružství
a nových vědomostí.
Tento školní rok bychom chtěli zaměřit na setkávání se seniory, protože cítíme, že toto
děti v dnešní době potřebují. Jednou z aktivit, které tedy nabízíme je „Babiččino čtení“,
kterým zveme všechny babičky a prababičky do naší školky na čtení pohádek dětem
před spaním. Tímto zveme všechny aktivní babičky k nám do školky i ty, které zde
nemají vnoučata či pravnoučata.
Děti se pomalu seznamují s chodem školky, podnikáme procházky do okolí a zatím
také využíváme naši školní zahradu. Děti ze třídy Soviček začaly navštěvovat plavecký
výcvik, kde si zdokonalují své plavecké dovednosti.
Proběhly také informativní schůzky pro rodiče, kde se rodiče seznámili mimo jiné také
s letošním plánem akcí a představili jsme jim také nové aktivity, které jsme pro děti
na letošní školní rok připravili.
Ve středu 20. září nás navštívilo Divadlo Letadlo s představením pro MŠ „Průzkumníci
v Africe“. Toto divadlo je u dětí obzvlášť oblíbené a je veliká škoda, že mají jen jedno
představení za rok.
Ve školce došlo k pár změnám a to v personální oblasti, kdy do třídy Soviček přišla
paní učitelka Nicola Kupčáková, která pracovala ve školní družině. Změna proběhla
také ve školní jídelně, kde do zaslouženého důchodu odešla naše paní kuchařka Dana
Pokludová a místo ní nastoupila paní kuchařka Petra Sochová. Paní kuchařce Daně
přejeme, aby si užila odpočinek od určitě nelehké práce, hodně zdraví a radosti.
No a nové paní kuchařce a paní učitelce, aby se jim u nás líbilo a práce pro ně byla
zábavou.
Nakonec bych chtěla popřát všem dětem parádní rok plný nových objevů,
dobrodružství a legrace s jejich učitelkami a všemi, kdo ve školce pracují.
Bohdana Jarolímová
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Kahánek a Rýpar mají medaile z Českého poháru
Moravská metropole Brno hostila 16. září 2017 českou judistickou špičku
na mezinárodním turnaji Českého poháru pod názvem Brno CUP. Závišcký oddíl
tradičně reprezentovali zkušení matadoři v mužské kategorii Adam Kahánek a mezi
dorostenci Radek Rýpar. Druhý nadějný dorostenec Filip Hanzelka musel tentokrát
bohužel turnaj vynechat pro chřipkové onemocnění.
Sobotní zápasy odstartovaly v brněnské sportovní hale zápasy mužů. Adam Kahánek
nezačal ve své váhové kategorii do 73 kg moc šťastně. Ve velice
vyrovnaném utkání s Václavem Černým z USK Praha prohrál
až v nadstaveném čase. V opravách se pak ale vítězně probil
přes Ondřeje Svobodu z SK Kaplice, kterého hodil na ippon
technikou goši gumma, a když zdolal i žďárského Ondřeje Kašíka
na škrcení, dostal se až do finálového bloku. Tady svedl těžký boj
o třetí místo s Jaiswalem Hemangem z Indie. Na dobře rozjetého
Adama Kahánka si už ale jinak výborný Ind nepřišel. Závišický
judista rozhodl zápas ještě před časovým limitem oblíbenou
technikou sode curi comi goši a po nevydařeném začátku si tak
přece jen mohl vystoupat na stupně vítězů pro bronzovou medaili.
Druhé želízko v brněnském ohni měli závišičtí mezi
dorostenci. Ve váze do 60 kg nastoupil Radek Rýpar.
Závišický judista, ostřílený mezinárodními reprezentačními
starty, patřil ke žhavým adeptům na čelní umístění v Brně.
První zápas proběhl bez problémů. Poláka Kowalczyka
porazil po strhu na škrcení. Ve druhém utkání se ale dlouho
trápil s Ukrajincem Pavluychokem. V prodloužení dlouho
nebyli rozhodčí schopni vidět a trestat Ukrajincův
jednostranný úchop, ten následně skóroval a byla z toho
porážka s puncem křivdy. V opravách pak nedal Rýpar
nikomu šanci. S Tadeášem Čeřovským si poradil chvatem
seoi naga na ippon. Plzeňského Hradila zdolal technikou
ura nage a domácího Marcela Mravce na škrcení. V boji
o bronz mu chtěl situaci zkomplikovat Tomáš Kalafus Dan Šimek a Radek Rýpar
z Ústí nad Labem. Závišický judista měl ale situaci plně pod kontrolou, Kalafusův útok
odrazil, kontroval chvatem tai otoši a krásným ipponem před časovým limitem své
vystoupení na brněnském tatami uzavřel. Radek Rýpar sice vstupoval do turnaje
s většími ambicemi, ale bronzem v silné mezinárodní konkurenci slušně podtrhl
závišický účet, když svoji medaili přidal k bronzu Adama Kahánka.
Méně zkušení závišičtí judisté v kategoriích žáků a dorostenců se představili o týden
dříve na mezinárodním turnaji Olympijských nadějí v Raškovicích. V mladších žácích
vybojovala Ema Olajošová stříbrnou medaili za druhé místo, Daniel Jahn byl pátý
a David Musil skončil pro tentokrát v poli poražených. Starší žák Adam Bělík pak bral
šesté místo. Mezi dorostenci si vystoupal Filip Hanzelka na stupně vítězů pro stříbrný
kov a další dorostenec Jakub Bartoš skončil na svém prvním turnaji bez umístění.
Libor Kahánek
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Provoz sauny opět zahájen od 5. října 2017
čtvrtek 17.00 - 20.00 hod.
pátek 16.00 - 20.00 hod.

ženy
muži

Informace z hasičského sportu
Novojičínská liga HVP v požárním útoku
Letošní 8.ročník Novojičínské ligy HVP v požárním útoku má za sebou už všech 9 kol
a našim mužům se podařilo vybojovat v celkovém hodnocení 1.místo v konkurenci
nejlepších 12 družstev okresu.
Obhájili tak loňské vítězství a získali pro Závišice opět titul Mistrů Novojičínské ligy.
Mladí hasiči získali další vítězství
Na další soutěže v požárním útoku vyjeli naši nejmenší hasiči v srpnu a v září.
Po 6.místě na Hukvaldách, 10.místě v Petřvaldu a 4.místě v Příboru vybojovali mladší
žáci po krásném výkonu 1.místo v Kopřivnici a odvezli si pěkný pohár a věcné ceny.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Placená inzerce
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Placená inzerce

Ukončení letního času
V neděli 29. října 2017 končí letní čas:
ve 3 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 2 hodiny.
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