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Obecní úřad informuje
Informace od hasičů
V minulých dnech náš kraj i obec zasáhly vydatné přívalové deště. S tím jsou bohužel
spojeny nepříjemnosti i u nás v obci. Jedná se především o ucpané kanálové vpusti
trávou, nánosy štěrku, bahna a kamení. Chtěl bych tímto poprosit občany, aby si
ve svém okolí těchto věcí všímali a včas informovali obecní úřad, aby mohly být tyto
nedostatky odstraněny.
I občan Závišic může být nápomocen v této situaci tím, že pomocí jednoduchého
nářadí, které jistě má každý v kůlně, sám pročistí mříže kanálových vpustí a pomůže
vodě odtéct. Při přívalových srážkách tato pomoc od občanů může značně eliminovat
následky ,,přívalovky“. V opačném případě se může stát, že neudržované kanálové
vpusti budou fungovat jako hráz a může dojít k zaplavení pozemků nebo poškození
majetku. V takovém případě už nastává ve většině případů likvidace následků této
události s pomocí hasičů.
Tomáš Both JSDH Závišce

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
středa 10. 7.
středa 7. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.

Sběr víček pro Elišku
Koncem školního roku končí sběr víček a hliníku.
Díky všem Eliška Němcová
Jaromíra Hajdová

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
4. 6.
2. 7.
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Volby do Evropského parlamentu

Blahopřání jubilantům
Bohuslava Ohnutková
Ladislav Bár
Jana Janková
Svatoslav Macháček

Božena Horutová
Renata Pustějovská
Oldřich Burget
Antonín Váňa

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Tradiční smažení vaječiny
pořádá Klubu důchodců pro své členy
ve středu 12. 6. 2019 v 16 hod.
na zahradě Pohostinství U Kremlů
2

Zpravodaj/červen 2019

Pozvánky
Obec Závišice ve spolupráci s FOTBALISTY a SKAUTY
Vás zvou na:

Sportovně zábavná odpoledne

„HYB SE“
Sportovně zábavná odpoledne pro děti:

pátek

7.6. pořádá FOTBAL

pátek 21.6. pořádají SKAUTI

17:00 hod.
16:00 hod.

ve sportovním areálu
Kategorie:

Kluci

Dívky

5 – 7 let

(ročníky: 2013-2015)

5 – 7 let

8 – 10 let

(ročníky: 2010-2012)

8 – 10 let

11 – 14 let

(ročníky: 2006-2009)

11 – 14 let

Na každé z těchto akcí dostanou děti identifikační náramek (nelze sundat) a budou vyhodnoceny nejlepší 3 děti
v každé kategorii.
Závěrečné vyhodnocení proběhne na Obecních dožínkách 17. 8. 2019, kde budou vyhlášeny nejlepší soutěžící děti
a odměněny děti, které se zúčastnily všech 4 zábavných odpolední.

Sportovní areál
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Zpravodaj/červen 2019 V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a naplno, a to bez zbytečných
starostí a času stráveného na policii nebo v těch horších případech dokonce v nemocnici. V této
souvislosti Vám chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili opravdu
bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy,
bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který však sebou přináší svá
úskalí. Dětem může hrozit mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet
a v případě, že nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem základní
pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od nich něco brát a už
vůbec ne s nimi někam chodit či k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti
neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se mají chovat
při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly zbytečně k úrazu.
Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když
půjde například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít informace
s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo mít uložena i telefonní
čísla na policii, záchrannou službu a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít problém
si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by vědět, že
při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například informaci, že jsou doma samy,
by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např. z knižní publikace Policejní
pohádky, která je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském kraji. Více k projektu zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým situacím a přemýšlení, zda jste
uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme
nestahovat žaluzie, rolety, závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady
a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné předměty, které se dají užít k vloupání.
K většímu klidu a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo
dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak
zdání, že jste doma. Před cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158 a do příjezdu policie
s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní
čísla cenných předmětů apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše
jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně, nenechávejte v zaparkovaném
automobilu žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte
a nenechávejte otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná místa, jako
jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony,
fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl
v kavárně nebo v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále
pod kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději
si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich volných dnů při prázdninách
a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař
Policie ČR

6

Zpravodaj/červen 2019

Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poslední týden v dubnu jsme
s dětmi ukončily letošní
SAUNOVÁNÍ. Místní saunu
navštěvovalo 27 dětí. Dětem
se saunování moc líbilo,
a tímto bychom chtěly
poděkovat Obecnímu úřadu
za to, že nám tuto aktivitu
umožnil, a také paní Váňové, že nám saunu vždy přichystala.
A jak to tak bývá, když něco končí, tak něco nového začíná,
a ani u nás ve školce tomu není jinak. Třída Soviček zahájila
15. května PLAVECKÝ KURZ. Sovičky navštěvují krytý bazén
v KOPŘIVNICI. Děti čeká pět lekcí vždy ve středu.
Den matek padnul letos na 12. 5. 2019, a tak jsme si
s dětmi nemohly nechat ujít nacvičování a přípravy
na besídku pro MAMINKY. Obě třídy si pro maminky
připravily krásné pásmo
básní, písní a tanečků.
Nechyběly ani společné
písničky obou tříd. Děti se
snažily i u výroby dárečků,
které na konci besídky předaly své mamince. Besídku
jsme měli 9. května v sále Pohostinství u Kremlů.
Dne 14. května v naší školce proběhl zápis do mateřské školy pro rok 2019/2020.
K letošnímu zápisu přišlo 14 dětí. Pro děti byla připravena třída Soviček, ve které si
mohly děti i pohrát. Děti si ze zápisu odnesly sladký špíz a upomínkový list. Na nové
děti se už moc těšíme a věříme, že se jim u nás bude líbit.
28. května proběhne náš školkový výlet do POHÁDKOVÝCH LÁZNÍ v Rožnově
pod Radhoštěm. Děti se tam moc těší a doufáme, že nám vyjde počasí a že si to
pořádně užijeme. Sovičky se pak ještě podívají na taneční koncert do Kopřivnice.
V měsíci červnu nás čeká:
• Oslava Dne dětí v MŠ - soutěžní dopoledne na školní zahradě
• Den otců - 14. 6. 2019
• Přenocování s předškoláky + Pasování na školáky - 20. 6. 2019
• Ekologická výchova - Jedeme k moři - 25. 6. 2019
PELIKÁNOVÁ KAROLÍNA
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Zprávy od judistů
Radek Rýpar je mistr republiky!

Vynikajícího výsledku dosáhl
teprve osmnáctiletý závišický
judista
Radek
Rýpar
na
mistrovství
republiky
mužů
v Jablonci nad Nisou. Do své, už
tak velmi bohaté sbírky titulů
z různých věkových kategorií, si
letos
připsal
zatím
ten
nejcennější. Ve váhové kategorii
do 60 kg měl v prvním kole volný
los. Ve druhém se pak utkal
se Šimonem Filipcem z JUDO
Beskydy a výhra jej posunula
hned do semifinálového zápasu. V důležitém duelu s Jakubem Bohdálkem z JUDO
Vysočina nečekal závišický junior na náhodu a soustředěným výkonem si posun
do vytouženého finále nenechal uniknout. O zlato se ve finálovém bloku střetl
s překvapivým finalistou Vincentem Skurkou z týmu Železo Hranice, který
po těžkém boji vyřadil žhavého kandidáta na celkové vítězství, hranického Tomáše
Berana. Každá bitva o titul je hra nervů a ani na severu Čech tomu nebylo jinak.
Oba soupeři se dobře znají už od žákovských kategorií a nebylo lehké překvapit
soupeře něčím novým. Nakonec se projevilo více zkušeností na straně závišického
judisty, který strhnul vítězství na svou stranu a mohl propuknout v obrovskou radost!
Vždyť ještě měsíc před šampionátem měl Radek Rýpar v sádře zlomenou ruku a jeho
start vůbec nebyl jistý. Svou neskutečnou houževnatostí a pílí ale dokázal, že nic není
nemožné. Titul mistra republiky je ve správných rukou!

Jan Michálek má stříbro z krajského přeboru
Úspěšnou premiéru na mistrovské soutěži má za sebou
závišický Jan Michálek. Na krajském přeboru mladších žáků
v Raškovicích bojoval ve váze do 34 kg. V prvním utkání
porazil Agnana Mathéo z Nového Jičína a k cestě do finále
jej čekal Tobias Mec z Orlové. Toho po stále nerozhodném
průběhu nakonec porazil na body. Následoval finálový duel
o titul. K závišickému borci přibyl vítěz z druhé strany
pavouka ostravský Václav Bečka. Ten byl po celou dobu
aktivnější, a když Michálek stále nemohl překonat jeho
dobrou obranu, byl rozhodčími nakonec po právu uznán
za vítěze Bečka. Jan Michálek si ke skvělé stříbrné medaili
připsal nejenom důležité body do klíče k postupu
na mistrovství České republiky mladších žáků, ale i mnoho cenných zkušeností
do dalších zápasů.
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Václav Jašek má zlato z Athén!
Další úspěch si připsal na své konto závišický junior Václav Jašek.
Spolu s hranickými judisty se zúčastnil mezinárodního turnaje v řeckých Athénách.
Mezi muži zazářil v nejtěžší
kategorii
nad 100 kg.
I přes velkou nervozitu
porazil své dva řecké soupeře
vždy na ippon v základním
čase a po zásluze si mohl
vystoupat na nejvyšší pozici
stupňů vítězů. Se zlatou
medailí na krku si pak
na jihu Evropy zaslouženě
vychutnal českou hymnu!

Libor Kahánek
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Připravujeme
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