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Obecní úřad informuje
Závišická pouť 5. 7. 2018
Poutní bohoslužby v kostele svatých Cyrila a Metoděje
Mše svatá v 10 h - hudebně doprovází pěvecký sbor ze Štramberka
Svátostné požehnání v 15 h - hudebně doprovází schóla ze Závišic
Hlavním celebrantem poutních bohoslužeb bude
P. Mgr. Zdenko Vavro, farář ve Spálově.
Po požehnání bude společné posezení s otcem Zdenkem
na zahradě Pohostinství U Kremlů.

Pouťové atrakce a občerstvení
Z důvodu výstavby hřiště
budou kolotoče a občerstvení
za obecním úřadem.

Kroje na XXVIII. Obecní dožínky 18. 8. 2018
Začínají prázdniny, dovolené, tak v předstihu dávám
na vědomí, že bude možnost půjčit si kroje pro děti
menší, větší, dospělé. Jen je třeba mne kontaktovat
telefonicky od poloviny července.
Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2
731 420 244 T-mobile
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Blahopřání jubilantům
Václav Najzar
Rudolf Macháček
Jaroslav Lašš
Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá
ve středu 11. 7. 2018
vycházku po naučné stezce.
Sraz v 9 hod. u ObÚ.
Za nepříznivého počasí se akce ruší.

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

24. 7.
21. 8.

Vítání občánků
V neděli 3. června 2018 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic:
Jan Moric
Anita Konvičková
Tomáš Macháček

Otto Hyvnar
Ema Tůmová
Antonie Heraltová
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Český den proti rakovině 16. května 2018
Liga proti rakovině Praha sděluje, že obdržela 8.230 Kč za 184 ks prodaných
květů měsíčku zahradního, což je průměr 44,73 Kč za 1 kus.
Všem, kdo mne v prodeji podpořili, patří velký dík. Jsme jedna z mála obcí,
kde takový prodej probíhá.
Jaromíra Hajdová

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
pondělí 9. 7.
pondělí 6. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.

Pozvánky

3

Zpravodaj/červenec 2018

4

Zpravodaj/červenec 2018

5

Zpravodaj/červenec 2018

6

Zpravodaj/červenec 2018

7

Zpravodaj/červenec 2018

8

Zpravodaj/červenec 2018

Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tento měsíc tedy červen jsme s dětmi pojali jako čas výletů. Máme spousty
nových zážitků. Hned první den v měsíci jsme oslavili Den dětí, kde děti musely
splnit úkoly, které si pro ně nachystal Rumcajs a po splnění úkolů musely děti
najít a poskládat mapu Rumcajsového pokladu. Obě třídy zvládly náročnou
procházku na koupaliště Libotín, kde jsme si pohráli na místním dětském hřišti. Sovičky
i Vrabečci měli možnost navštívit malá housátka a ty odvážné děti si mohly zvířátka
pohladit. V teplých dnech jsme měli možnost s dětmi naskákat do bazénu a oslavit horký
den zmrzlinou.

Také nás navštívil pan Drhula se svým programem „Tóny v dřevě ukryté“, kde děti
mohly vidět staré hudební nástroje, osahat si je a také si zahrát.
V polovině měsíce jsme s dětmi a tatínky oslavili „Den otců“. Pro tatínky s dětmi jsme si
připravily náročné úkoly, které museli společnými silami zvládnout. Museli zvládnout
společný nákup, skládání ponožek, věšení prádla, žehlení a děti musely své tatínky
nakrmit přesnídávkou. Tatínci dostali od svých dětí dárečky.
Děti ze třídy Soviček se zúčastnily atletického minivíceboje
v Kopřivnici pořádaným Atletickým klubem Emila Zátopka.
Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – slalomový běh, skok
z místa, hod míčkem a běh na 175m, přičemž celkový výsledek
družstva tvořil součet umístění všech jeho členů. Naše mateřská
škola nebyla v žebříčku nejlepších, i když Matýsek B. byl třetí
v hodu míčkem, ale děti si víceboj velmi užily a to je to důležité.
V červnu se již pravidelně loučíme s našimi předškoláky
tradiční akcí Pasování na školáky, kde jsme letos pasovali
9 dětí, které nastoupí v září do základní školy. Jsou to
šikovné děti a my jim přejeme, aby se jim ve škole dařilo.
V rámci této akce proběhlo také přenocování v mateřské
škole s programem Lenky Bakalové „Sovo, sovo
zahoukej!“. Děti zjistily spoustu zajímavostí o sovách, samy
se proměnily v sovy a musely plnit spousty zábavných
úkolů. V noci si prošly Soví stezku odvahy, která stála
spoustu odvahy každého z nich.
Jako další nás už čekají zasloužené prázdniny. Všem dětem přejeme spousty krásných
zážitků bez bolístek a úrazů. Příjemné prožití prázdnin bez nudy. Rodičům děkujeme
za spolupráci v tomto roce a přejeme vám spousty letní pohody a relaxace a co nejméně
starostí. Těšíme se na vás příštím školním roce a doufáme, že se ve zdraví a plné síle
všichni potkáme v září.
Nicola Kupčáková
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Zprávy od judistů
Závišičtí judisté vyloupili Ostravu!
Poslední květnovou sobotu úřadovali závišičtí judisté v Ostravě. Na krajských přeborech
v dorosteneckých, juniorských a mužských kategoriích se představilo celkem pět judistů.
Nejprve bojovali na ostravském tatami muži ve váze do 73 kg. Tady obhajoval loňský
titul Adam Kahánek. V tabulce jej doplnili Jiří Svrčina z oddílu Judo Permoník a dva
naši bývalí reprezentanti Tomáš Heczko a Pavel Köhn. První zápas se Svrčinou si
závišický judista zkušeně pohlídal a zvítězil na ippon před časovým limitem. Pak ale
následovala dvě těžká utkání. Duel s Pavlem Köhnem neměl v základní době vítěze a šlo
se do golden skóre. Tady pak stačilo Kahánkovi jen devět sekund na to, aby chvatem
o soto gari rozhodl. Poslední utkání, které mělo určit, kdo se stane krajským šampiónem,
bylo s karvinským Heczkem. Oba dosud neporaženi soupeři předvedli judo na vrcholné
úrovni a dali divákům možnost vzpomenout, jaké boje sváděli, coby reprezentanti.
Na konci zápasu bylo ale utkání nerozhodné, a tak se znovu prodlužovalo. Tady se
závišický judista pral jako přes kopírák z předešlého utkání. Opět zaútočil v deváté
sekundě, tentokrát technikou tai otoši, rovněž zvítězil na ippon, ale tentokrát už to bylo
s příchutí titulu šampióna. Dalším želízkem v ohni na ostravském matami byl David
Hyvnar. Pokud by se chtěl v juniorské kategorii nad 100 kg pyšnit titulem, musel by
porazit v tabulce oba havířovské judisty Martina Horáka i Vlastimila Polcra. Ukázalo se
ale, že pro závišického pořízka to problém nebyl. Nad oběma soupeři zvítězil na ippon
a z krajského města mohl odjet s titulem v kapse. Třetí žhavý kandidát, který mohl
rozšířit
závišickou
sbírku
byl
dorostenec Filip Hanzelka. Ten se
dokonce rozhodl bojovat na dvou
frontách, jak mezi dorostenci, tak mezi
juniory. V obou kategoriích do 66 kg
předvedl skvěle načasovanou formu.
Ani jednomu se soupeřů nedal šanci,
všechna utkání vyhrál před časovým
limitem a pro letošní rok si zajistil
hned dva senzační tituly dorostenecký
i juniorský! Pětici závišických judistů
doplnili v Ostravě ještě dva junioři
Jakub Bartoš ve váze do 60 kg a
Daniel Žárský (81 kg). Oba napodobili
Filipa Hanzelku a zkusili rovněž dvojitý start. Tentokrát za muže a za juniory. Přes jejich
maximální nasazení to na celkové vítězství nebylo, ale jejich výkony na hranici možností
byly korunovány shodně bronzovými medailemi jak mezi juniory, tak mezi muži! Pětice
závišických judistů se tak vrátila z ostravské mise ozdobená čtyřmi tituly krajských
přeborníků a čtyřmi bronzovými medailemi!
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Závišické naděje bojovaly na ČOKO turnaji
První červnovou sobotu zavítali mladí závišičtí bojovníci do Frýdku Místku na ČOKO
turnaj pro začínající judisty. Na toto populární klání vyrazilo ze závišické líhně
rekordních sedmnáct judistů! Pro většinu z nich to
bylo první seznámení s atmosférou opravdového
turnaje. Všichni předvedli skvělý bojovný výkon,
a i když mnozí nedosáhli ve svých vystoupeních
na vítězství, byla to pro ně obrovská škola. Všichni
byli nakonec odměněni medailí a čokoládou
a příjemně namotivováni pro následující turnaje.
Ze zlatých medailí se zde radovali Matěj Olajoš
a Prokop Kudělka, kteří vyhráli všechny své zápasy. Druhá místa s jedním vítězstvím
obsadili Tomáš Horák, Marek Čapka a Klára Brusová. Na bronzových příčkách taky
s jedním vyhraným zápasem se umístili František Bajer a Alexandr Londin.
Bez vítězství si pro čokoládovou odměnu a symbolickou medaili přišli Ladislav Bajer,
Adam Bělík, Jan Hajník, Anastázie Kudělková, Beata Šustalová, Ema Brusová,
Markéta Čapková, Matyáš Harabiš a Dominik Vojvodík.

Závišičtí benjamínci byli úspěšní na domácím poháru
Oddíl JUDO Závišice pořádal v neděli 17. června judistický turnaj benjamínků
pod názvem Závišický pohár. Letošního, již sedmého ročníku turnaje pro malé
judisty se zúčastnilo na sedmdesát nejmenších nadějí. Tato soutěž měla tentokrát
atmosféru velkého turnaje, protože byla vybrána rozhodcovskou komisí
moravskoslezského kraje pro praktické závěrečné zkoušky frekventantů kurzu
rozhodčích. Na místních tatamích bylo možno v praxi vidět, jak funguje systém
snímání zápasů několika kamerami a následně se pouští zpomalené záznamy
pro nanejvýš spravedlivá rozhodnutí. Tento systém je prozatím používán pouze
na velkých mezinárodních turnajích a na zápasech mistrovství republiky. Patnáctka
mladých rozhodčích se tak svými dobrými výkony postarala o bezchybný chod
soutěže.
Závišický oddíl vyslal na domácí tatami
dvanáct benjamínků, aby se ve svých
kategoriích pokusili bojovat o ty
nejvyšší příčky. Zlaté medaile a poháry
za první místa si odneslo pět
závišických judistů. František Bajer
a Štěpán Michálek vyhráli všechny své
čtyři zápasy. Třem judistům pak
na první příčku stačila dvě vítězství.
Byla to děvčata Klára Brusová a Beata
Šustalová a zlatou pětici nakonec zkompletoval Ondřej Bogár. Stříbro do týmové
sbírky přidal Jan Michálek, kterého od prvního místa dělil jediný prohraný zápas.
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Bronzové medaile a poháry za třetí místa tentokrát bralo šest závišických benjamínků.
Bojovný výkon podala jak mezi děvčaty Veronika Čapková, tak mezi chlapci
Jan Hajník, Matěj Olajoš, Alexandr Londin, Dominik Vojvodík i Ladislav Bajer.
V kategorii o nejlepší oddíl brali pohár za první místo judisté z Nového Jičína, druhé
místo patřilo Slezanu Opava a z poháru za třetí místo se mohli radovat domácí borci
ze Závišic. Všichni ocenili skvělou práci rozhodčích, pořadatelů a samozřejmě
odvážné představení nejmenší judistické generace. Díky patří taky generálnímu
sponzorovi akce firmě CZECHOSLOVAK GROUP, která se podílela na zajištění
krásných cen pro všechny účastníky soutěže.
Libor Kahánek

Placená inzerce
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