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ZÁVIŠAN
Z P R A V O D A J

O B C E

Z Á V I Š I C E

P R O S I N E C

2 0 1 8 / C E N A

Krásné prožití vánočních svátků a v novém roce 2019
hodně štěstí, zdraví a pohody
Vám přeje
Ladislav Lípový, starosta obce

Obec Závišice Vás zve na tradiční

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
k přivítání nového roku 2019
v úterý 1. 1. 2019 od 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů
* živá hudba * ohňostroj *
* špekáčky * svařák * dětský punč *
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Obecní úřad informuje

Místní rozhlas
V současné době probíhá zkušební hlášení místního rozhlasu.
Prosíme občany, aby nám dali zpětnou vazbu, ve kterých místech je slyšet slaběji,
či není slyšet vůbec (ObÚ Závišice, tel. 556 856 000).
Hlášení se budou uskutečňovat podle potřeby,
a to vždy v pondělí a ve středu v 15.00 a 16.00 hodin.
Zasílání informačních SMS zůstává.

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 12. 12. 2018 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 body programu:
•
Rozpočtové provizorium obce na leden - březen 2019
•
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019-2022
•
Obecně závazná vyhláška obce (odpady)

Omezení provozu obecního úřadu
Poslední úřední den v tomto roce bude
středa 19. 12., a to do 15 hodin z důvodu pořádání jarmarku.

V prodeji na obecním úřadě
Publikace Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
cena 200 Kč.

Zpravodaj leden 2019
Zpravodaj leden 2019 bude v prodeji od 4. 1. 2019.
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Betlémské světlo 2018
Myšlenka předávání Betlémského světla vznikla v Rakousku jako součást
charitativní akce. Předávání křehkého plaménku se díky skautským
organizacím odtud rozšířilo do dalších zemí, a to nejen po celé Evropě. Poprvé
plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem z Betléma do rakouského Lince.
K nám se Betlémské světlo dostalo hned po pádu čtyřicetileté komunistické vlády
a v rukou českých skautů žijících v exilu k nám poprvé připutovalo v prosinci 1989
až pod sochu svatého Václava v Praze. V roce 1990 se s myšlenkou Betlémského světla
seznámili brněnští skauti na vídeňském jamboree (mezinárodním setkání skautů
a skautek z celého světa) a již na podzim téhož roku začali připravovat českou verzi.
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 2. 12. do 16. 12. 2018 zapsat do seznamu
v místním kostele, případně do formuláře na webových stránkách farnosti:
http://stramberk.farnost.cz/.

Blahopřání jubilantům
Cyril Hývnar
Jaroslava Pustková
Dagmar Galiová
Josef Macháček

Marie Bárová
Eva Vajdová
Vlastimila Jurečková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V listopadu 2018 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Jaroslava a Bohumír Pustkovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.
Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:

11. 12.
15. 1.
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Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční
ve středu 5. 12. 2018 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.

Klub důchodců zve občany na
„VÁNOČNÍ VÝSTAVKU“,
kterou pořádá spolu s MŠ a ZŠ.
Výstavka se uskuteční
v sobotu 8. 12. 2018 od 8-16 hod.
v neděli 9. 12. 2018 od 8-12 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Na Vaši účast se těší děti a Klub důchodců

Klub důchodců pořádá pro své členy

v pátek 28. 12. 2018 v 16 hod.
na Bowlingu

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce naposledy otevřena ve středu 12. 12. 2018.
Přeju všem čtenářům pokojné Vánoce a v novém roce hodně hezkých
chvil nad krásnou knížkou.
Jana Janková
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Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
SO 15.12.

Zpovědní den

13:00-14:30

PO 24.12.

Štědrý den

21:00

ÚT 25.12. Slavnost Narození Páně

10:00

STŘ 26.12. Slavnost sv. Štěpána

10:00

NE 30.12. Svátek Svaté Rodiny

10:00

PO 31.12.

Sv. Silvestr

16:00

ÚT

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

10:00

1. 1.

Jednota Závišice informuje
SOBOTA

22. 12.

7.00 - 10.30

NEDĚLE

23. 12.

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

24. 12.

7.00 - 10.30

ÚTERÝ

25. 12.

ZÁVŘENO

STŘEDA

26. 12.

ZAVŘENO

ČTVRTEK

27. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

PÁTEK

28. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

SOBOTA

29. 12.

7.00 - 10.30

NEDĚLE

30. 12.

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

31. 12.

7.00 - 10.30

1. 1.

ZAVŘENO

ÚTERÝ

OD 2. 1. 2019
BĚŽNÁ PRODEJNÍ DOBA

Jako každý rok přijímáme objednávky na chléb, pečivo, vánočky, knedlíky, tvarohy,
chlebíčky, aspiky, zákusky a další zboží.
Bereme objednávky na kapry.
Prodej se uskuteční v pátek 21. 12.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a na Vaši návštěvu v roce 2019 se těší kolektiv prodejny.
Přejeme příjemné svátky.
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Provoz sauny
Provoz sauny v letošním roce bude ukončen:
ženy čtvrtek 13. 12. 2018
muži pátek 14. 12. 2018

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

ve středu 19. prosince 2018 od 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů

VÁNOČNÍ JARMARK
za doprovodu dechové hudby

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

ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU
v úterý 25. 12. 2018 od 20 hod.
Hraje skupina KIWI
Všichni jste srdečně zváni!

Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Při ohlédnutí zpátky na měsíc listopad se nám společně s dětmi vybaví
spousta dobrodružství, které jsme zažili a že jich nebylo málo. Jelikož všichni
víme, že v tomto měsíci k nám přijíždí Martin na bílém koni, mohli jsme si
užít první sníh, i když s menším zpožděním. Dne 15.11. jsme společnými
silami zazimovali broučky, mravence aj. akcí Broučkování. Děti plnily různé úkoly
na stanovištích, kde na ně čekaly berušky a broučci. Tato akce byla ukončena
zpěvem a tanečkem mravenčí ukolébavky.
Dne 22.11. do naší krásné mateřinky přijel p. Urbánek s představením Ententýky,
které se dětem moc líbilo.
V tomto měsíci máme integrovaný blok s názvem „Kdo se stará
o naše bezpečí“, proto jsme oslovili p. velitele místních hasičů
a poprosili o návštěvu hasičárny. Dětem se návštěva hasičárny
velice líbila, zejména pak hasičské auto a houkačka, kterou
napodobovaly celý den. Třída Soviček navštívila místní statek,
kde viděli zemědělské stroje, traktor a zvířata.
Závěrem tohoto měsíce dne 30.11. přijel očekávaný Mikuláš
s doprovodem z pekla a nebes. Děti zazpívaly, zarecitovaly
pásmo písniček a básniček pro veleváženou návštěvu.
Za odměnu dostaly voňavé nebeské perníčky a na zahřátí mikulášský punč.
Bc. Jadrníčková Natálie
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Změna autobusového jízdního řádu
Upozorňujeme na změny v jízdních řádech autobusů s platností od neděle 9. 12. 2018.
Jízdní řády naleznete na:
https://www.kodis.cz/cz/dopravni-infocentra/jizdni-rady/linky/34/primestske-autobusy.html
Čísla linek projíždějících obcí Závišice:
643 Kopřivnice - Bartošovice
690 Nový Jičín - Rybí - Štramberk - Kopřivnice
698 Nový Jičín - Rybí - Kopřivnice
Autobusovou přepravu bude zajišťovat ČSAD Vsetín a. s.
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Zprávy od judistů
Rýpar a Babiář mají stříbro z MČR
Poslední říjnový víkend se sjela česká judistická špička na mistrovství
České republiky mužů a žen do východočeského Jičína. Závišické judo
zde reprezentoval ve váze do 60 kg Radek Rýpar. Tento, ač věkem ještě
junior, se pral v mezi muži jako ostřílený kozák. V prvním kole měl
volný los, ale ve druhém jej čekal výborný Vincent Skurka z oddílu
Železo Hranice. Po nervózním začátku, kdy si oba skvěle takticky
hlídali nástupy soupeře, udeřil Rýpar bleskovou seoinagou a posunul se
do semifinále. Tady narazil na neméně dobrého protivníka Šimona
Filipce ze sousedního Judo klubu Beskydy. Na nesmírně obratného
Filipce si nakonec taky našel cestu, zvítězil na ippon a mohl se
připravovat do finálového bloku k boji o zlato. Finálový souboj byl pak ozdobou zápasů
nižších vah. V atraktivním zápase se Rýpar utkal s Tomášem Beranem z Železa Hranice.
V situaci, kdy favoritem byl hranický judista, mu Rýpar nedovolil žádnou bodovanou akci
a navíc mu několikrát připravil hodně horké chvilky. Základní čas o vítězi nerozhodl, tak
přišlo na řadu golden skóre. I v něm se jelo podle stejného scénáře. Úporný boj, krásné
judo, ale bez bodového ocenění. Nakonec přece jenom strhl vítězství na svou stranu
hranický Beran a Radek Rýpar si tak z premiérového vystoupení mezi muži odváží
z Jičína zaslouženě vynikající stříbrnou medaili.
O další úspěch na republikové úrovni se pro závišické judo
postaral Josef Babiář. Na šampionátu veteránů v Praze bojoval
v kategorii do 35 let. Ve váze do 73 kg se o titul utkali čtyři borci.
Na úvod zdolal na ippon Karla Kováře z Železa Hranice a
v následném utkání vyhrál rovněž na ippon, tentokrát s brněnským
Martinem Pekárkem. Poslední zápas s hranickým Tomášem
Ličmanem měl rozhodnout o celkovém vítězi v této váze. Značně
vyrovnaný souboj, kdy si soupeři nedarovali ani centimetr tatami nebyl v základním čase
rozhodnut. Teprve až v deváté minutě golden skóre si připsal body Ličman a ozdobil se
titulem pro rok 2018, závišický Josef Babiář potom bral titul vicemistra.

Bratři Michálkovi opět na stupních vítězů
Výbornou formu prokazují ve druhé polovině
judistické sezóny závišičtí bratři Michálkovi.
Na dvou podzimních turnajích se vždy oba dokázali
prosadit na stupně vítězů.
Nejprve ve Štramberku nenašel přemožitele
mezi benjamínky ve váze do 34 kg starší z bratrů Jan.
Mezi nejmenšími pak v kategorii mini benjamínků
do 24 kg obsadil mladší Štěpán druhé místo.
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O dva týdny později, 11. listopadu si potom
v Bohumíně místa na stupních vítězů prohodili.
Štěpán byl v mini benjamíncích nejlepší a bral
zlatou medaili. Pro stříbrný kov si na stupně vítězů
vystoupal starší z bratrů Michálkových Jan.

Filip Hanzelka má bronz z MČR dorostenců
Skvělým výkonem se blýskl Filip Hanzelka na Mistrovství
republiky dorostenců, které se konalo 3. 11. v Brně. Naši nejlepší
dorostenci soupeřili o tituly v sedmi váhových kategoriích.
Závišický Filip Hanzelka bojoval ve váze do 66 kg. V prvním kole
měl volný los. Ve druhém jej pak čekal plzeňský Felix Aidarkeev.
Od počátku tlačil Hanzelka svého soupeře do obrany. Svůj tlak
neustále stupňoval, až u Aidakreeva docílil tři tresty šido
za pasivitu, což znamenalo výhru a posun do čtvrtfinále. Tady se
utkal s Janem Vondráčkem z Judo klubu DDM Mělník. Závišický
judista zachoval chladnou hlavu. Nenechal se vyprovokovat divokými nástupy soupeře.
Systematicky si připravil útok a ukázkovou seoinagou zvítězil na ippon. V následném
zápase o finále pak podlehl Janu Černému z Hradce Králové, ale ve finálovém bloku si
vše vynahradil. V souboji o třetí místo už za 20 sekund hodil Romana Urbánka
z Ústí nad Labem na ippon a po zásluze tak mohl vystoupat na stupně vítězů
pro bronzovou medaili!
Libor Kahánek

Pozvánka TJ Závišice
TJ Závišice zve všechny zájemce
na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici
prosinec
středa 26. 12. 2018 od 16:30 - 17:30 hod.
leden 2019 neděle 27. 1. 2019
od 16:45 - 17:45 hod.
Vstupné 30 Kč, doprava vlastní
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Hasiči ukončili soutěžní sezónu
Začátkem listopadu naši hasiči hodnotili letošní sezónu soutěží v požárním
sportu, která byla pro ně opět velmi úspěšná. V hasičské zbrojnici přibylo
letos 18 pohárů, spousta medailí, diplomů a věcných cen.
Mladší žáci se zúčastnili celkem 14 soutěží v rámci okresu a jeho blízkého okolí
a ve velké konkurenci vybojovali dvě 2.místa a dvě 3.místa. V okresní lize Floriánek
Cup obsadili jako nováčci celkové 8.místo.
Starší žáci se zúčastnili jen 2 soutěží, přesto dokázali vybojovat jedno 2.místo.
Dorostenci absolvovali jen soutěže jednotlivců. Nejlepšího výsledku dosáhl Tomáš
Lichnovský 3.místem v Tísku.
Muži se zúčastnili celkem 19 soutěží a vybojovali 6 x 1.místo, 5 x 2.místo
a 1 x 3.místo.
V letošním 9.ročníku Novojičínské ligy HVP v požárním útoku vybojovali
v celkovém hodnocení 1.místo a získali pro Závišice opět titul Mistrů Novojičínské
ligy. Vyhráli ligu potřetí v řadě a stali se jednoznačně nejúspěšnějším družstvem její
historie.
V postupových soutěžích vybojovali po vítězství v okrsku a okrese celkové 2. místo
v kraji.
Druhá účast na mistrovství ČR jim unikla jen díky nevídanému špatnému požárnímu
útoku.
Ondřej Kahánek vybojoval 1.místa a mezi jednotlivci jak na okresní, tak na krajské
soutěži, na mistrovství ČR v dresu Ostravy - Michálkovic obsadil 8.místo jako
nejlepší z družstva.
V celkovém hodnocení Moravského poháru obsadil 17.místo z 51 závodníků, když se
zúčastnil jen jedné ze 3 soutěží. Velkého úspěchu dosáhl v Českém poháru,
kde vybojoval celkové 8.místo ze 203 závodníků.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
v sobotu 15. 12. 2018 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na programu bude hodnocení a projekce z letošních akcí a na závěr hasičská večeře.
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Tříkrálová sbírka 2019
Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2019 bude probíhat ve Vaší obci Tříkrálová
sbírka. V této době u Vašich dveří zaklepou za zpěvu koledy tři
králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary,
které věnujete do sbírky, budou použity k podpoře zdravotních
a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.
Mockrát Vám děkujeme.
Pracovníci Charity Kopřivnice
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