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Obecní úřad informuje
Zeleň v obci
V dnešním příspěvku do zpravodaje bych se rád zaměřil na téma zeleň.
V první řadě bych touto cestou požádal všechny občany, kteří mají na svém pozemku
přerostlé stromy, keře, živé ploty atd., které lemují místní komunikace, aby zajistili
dostatečný ořez tohoto porostu, protože brání při vývozu směsného odpadu. Jinak
hrozí, že pokud se firma zajišťující tento svoz nebude moci dostat do těchto míst,
nebude svoz uskutečněn. Zároveň bych chtěl požádal i o ořez zeleně na vašich
pozemcích, které lemují místní chodníková tělesa. Zde hrozí úraz, drobné poranění
a v neposlední řadě špatný průchod po tomto chodníku.
Ve druhé části tohoto příspěvku děkuji všem občanům, kterým není lhostejné, jak to
vypadá i před jejich pozemkem a posečou i těch pár metrů, které nejsou jejich. Není
to povinnost, ale neskutečně moc tím pomáhají při údržbě a vzhledu celé obce. Naši
zaměstnanci, kteří se starají o to, aby bylo vše posečené, určitě tento počin od vás
taky ocení, protože i tak je v obci mnoho sečení a nejen sečení. Nehledě na to, že jim
ještě letos přibyl celý sportovní areál, který je třeba udržovat. A při současných
klimatických podmínkách je to opravdu dřina. Za jejich nasazení jim patří také velký
dík.
Ladislav Lípový, starosta

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

Kroje na XXIX. Obecní dožínky 17. 8. 2019
Dožínky se pomalu a jistě blíží. Vzhledem k mému
zdravotnímu stavu se informujte dopředu, kdo bude mít zájem
o půjčení krojů, ať se může chystat, co bude třeba.
Krojů je dostatek, jenom chci, abych věděla co připravit
a hlavně, ať mám místo. Kdo u mne byl, ten ví, jak to u mne
před Dožínkami vypadá.
Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2
731 420 244 T-mobile
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Vítání občánků
V sobotu 29. června 2019 byli v zasedací místnosti obecního úřadu
přivítáni tito noví občánci Závišic:
Petr Sykala
Sofie Michálková
Jakub Polák
Rozálie Katrin-Adriana Baďurová
Maxim Koláček

Eliška Polášková
Mya Panáčková
Anna Novobilská
Ela Bartošíková
Jonáš Medek

Soutěž o nejkrásnější fotografii Závišic a okolí
Obec Závišice vyhlašuje fotografickou soutěž o nejkrásnější foto Závišic a okolí.
Vybrané fotografie obec využije ke své prezentaci a také k tvorbě kalendáře
na rok 2020.
Tři nejlepší fotografie budou taktéž zveřejněny v Závišickém zpravodaji.
Nejlepší fotografie vyhodnotí a ocení komise složená ze zastupitelů obce.
Fotografie můžou být současné, historické, fotografie krajiny a okolí obce
(v různých ročních obdobích), fotografie z akcí pořádaných obcí nebo
na území obce…fantazii se meze nekladou, jedinou podmínkou je,
aby z fotografie bylo zřejmé, že se týká Závišic.
Zasláním fotografie autor automaticky souhlasí s jejím publikováním v rámci
prezentace obce a zveřejněním v kalendáři obce na rok 2020.
•
•

Fotografie můžete zasílat elektronicky na email místostarosty obce Aleše Jarolíma –
ajarolim@seznam.cz nebo je osobně přinést na obecní úřad do 31. 7. 2019.
Těším se na Vaši spolupráci.
Aleš Jarolím

Český den proti rakovině 15. květen 2019
Prodáno bylo 178 květinek. Liga proti rakovině obdržela 8.280 Kč, což činí průměr
46,52 Kč na 1 květ. Díky všem co mne zakoupením květu podpořili, všem co mi
pomohli v prodeji. Jen v jednom případě jsem se setkala s odmítnutím, což mne
zamrzelo. Věřím, že žádná obec v ČR se s takovým úspěchem nemůže pochlubit.
Ještě jednou díky
Jaromíra Hajdová

Sběr víček pro Elišku
Velké díky všem, co se nějakým způsobem podíleli na sběru a odvozu
plastových víček. Pokud budu vědět, že se pro někoho opět sbírá, budeme
ve sběru pokračovat.
Jaromíra Hajdová
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Poutní bohoslužby v kostele svatých Cyrila a Metoděje
Mše svatá v 10 h - hudebně doprovází pěvecký sbor ze Štramberka
Svátostné požehnání v 14.30 h - hudebně doprovází schóla ze Závišic

Pozvánka
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Blahopřání jubilantům
Václav Najzar
Vincent Balušík
Rudolf Macháček
Věra Najzarová

Miroslav Rozehnal
Alena Richterová
Jiřina Lošáková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

Klub důchodců
Klub důchodců zve své členy
na výstavu „To byl kardinál Tomášek“,
která probíhá ve Vagonářském muzeu Studénka.
Výstavu navštívíme v úterý 9. 7. 2019, sraz účastníků v 9.30 hod. před ObÚ.
Doprava vlastní. Kdo nemá auto, přihlásí se u p. R. Michálka.
Vstupné 25 Kč

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
2. 7.
23. 7.
Dovolená v ordinaci ve Štramberku:
29. 7. - 9. 8. 2019

Projekt Moravskoslezského kraje
RODINNÉ PASY
Projekt je založen na systému poskytování slev rodinám
z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem
do 18 let, včetně rodin neúplných, náhradních či rodin
tvořených partnerským svazkem bez složení manželského
slibu. Slevy je možné využívat na produkty i služby
z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování,
zdravotnictví apod.
Informace o projektu s možností on-line registrace jsou
na adrese: www.rodinnepasy.cz
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Zprávy od hasičů
Naši hasiči vybojovali 1. místo v kraji
Dalšího fantastického úspěchu dosáhli naši muži na krajské soutěži v požárním
sportu, která proběhla ve dnech 15.-16.6.2019 na letním stadiónu v Přerově.
Po výborných výkonech ve všech disciplínách vybojovali celkové 1.místo a stali se
tak pro letošní rok mistry Moravskoslezského kraje. V soutěži jednotlivců vybojoval
Ondra Kahánek 1.místo. Domů si naši hasiči přivezli zlaté medaile a krásný pohár
za celkové vítězství, pohár za 2.místo v požárním útoku a zlaté medaile za štafetu.
Po 3 letech tedy opět naši borci vybojovali postup na Mistrovství ČR v požárním
sportu, které proběhne ve dnech 30.8-1.9.2019 v Ústí nad Labem.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Pozvánka na hasičskou soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na XXII. ročník soutěže v požárním útoku

O POHÁR OBCE ZÁVIŠICE
v sobotu 13.7.2019 v areálu nového obecního sportoviště
14,00 hodin soutěž Mladších a Starších žáků
18,00 hodin zahájení soutěže Mužů a Žen
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže
Na Vaši účast se těší hasiči ze Závišic
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní červen jsme s dětmi ve školce měli ve znaku výletů a dobrodružství.
Hned na jeho začátku jsme oslavili společně s dětmi jejich svátek a to Den dětí.
Pro děti byl připraven dopolední program plný soutěží, které se nesly
v indiánském duchu. Děti splnily zkoušky a na konci musely najít poklad.
Se Sovičkami jsme ukončili plavecký výcvik a děti si odnesly „Mokrá vysvědčení“. Dali
jsme se s touto třídou na velkou výpravu přes Puntík a Libotín zpátky do školky
a navštívili jsme kamarády ve školce v Libhošti. Vrabečci se vydali do vesmíru
a uspořádali si hostinu na Měsíci. Obě třídy navštívily Evropský svátek hudby
v Kopřivnici.

S tatínky jsme oslavili Den otců a to
fotbálkem, při kterém fandily děti z obou
tříd svými pokřiky i transparenty.

Předškoláky čekalo „Pasování na školáky“, kdy je pan
král pasoval a dostali dárky od paní ředitelky a pana
starosty. Všichni předškoláci také přenocovali
v mateřské škole, upekli si pizzu, měli doprovodný
envirometální program „Tajemství noci“ a také
nechyběla stezka odvahy.
Poslední týden školky k nám přijela opět Lenka Bakalová se svým vzdělávacím
programem o přírodě s názvem „Jedeme k moři“, bylo to poučné povídání o bezpečnosti
u moře a ochraně mořských živočichů a přírody obecně.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům pohodové prázdniny plné výletů, dobrodružství,
zážitků a poznání. Buďte na sebe opatrní a po prázdninách se budeme těšit na nové děti
v naší školičce. Budoucím prvňáčkům bych ráda popřála hodně úspěchů ve škole.
Všem ze Závišic také příjemné léto, krásnou dovolenou a spoustu pěkných dnů.
Bohdana Jarolímová
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Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí na začátku
měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili a to
nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na několik preventivních zásad
a nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také z pohledu
odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž nevyužívají pouze lidé dychtící
po osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají
důvěry a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou máte, tak
je nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek, která jsou
na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně požádat dobrého kamaráda,
aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu
rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se
totiž může stát osudným i dospělému. Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé
čluny, vory a loďky, tak na nich plujte pouze s plovací vestou.
Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice probíhají
a budou probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se zdržuje velké
množství lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit, by měl mít na paměti, že
i dobře strávený víkend či den na takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst,
může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky, zavazadla.
Není vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor
na peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či akci u sebe, je nutné
i v době sledování hudebních vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky těsně
u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte
cenné věci v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí
usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné
zdůraznit, že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené věci
ve vozidlech, kterými návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních, společenských akcí,
festivalů, na místo přijedou. Pokud budou návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak
dodáváme, že není vhodné nechávat si při opuštění stanu zde odložené cenné věci.
Současně návštěvníkům festivalu radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním
řádem, ve kterém je zakotveno, které předměty nesmí mít u sebe při vstupu do areálu,
kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje k příjemnému, ničím
nekomplikovanému prožití volných dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.
por. Bc. Pavla Jiroušková
Policie ČR
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Zprávy od judistů

ČP Nový Bydžov: Filip Hanzelka 1. místo
Poslední květnový víkend se sjela česká dorostenecká
špička do Nového Bydžova, aby bojovala o cenné body
do Českého poháru v judo. Ve váhové kategorii do 73 kg
hájil barvy závišického oddílu Filip Hanzelka. Po kvalitní
tréninkové přípravě se pokoušel v této kategorii atakovat
nejvyšší příčky. V pavouku se musel na vrchol postupně
Filip Hanzelka (2. zleva)
probíjet. V prvním kole zdolal nejprve Maxmiliána
Formana z Olomouce. V dalším zápase měl štěstí a vyhrál bez boje, když Matěj
Řezníček pro zranění nenastoupil. Ve třetím kole pak hodil Romana Urbánka chvatem
ouči gari na ippon. V semifinále si poradil s Janem Podlešákem z Blatné rovněž
na ippon, tentokrát skvěle načasovanou seoinagou. Následovalo zasloužené finále. V boji
o zlato jej čekal plzeňský Felix Aidarkeef. Ve vyrovnaném souboji si závišický judista
zkušeně počkal na soupeřův nástup do soeinagy, bleskově kontroval a po nasazeném
držení zvítězil na ippon. Na stupně vítězů pak vystoupal na nejvyšší příčku a do ranking
listu na podzimní mistrovství České republiky si připsal maximální počet bodů.

Benjamínci získali na Závišickém poháru 3. místo
V neděli 9. 6. si porovnali naši benjamínci své judistické umění s kamarády
ze sousedních oddílů z našeho kraje. Ač mnozí startovali na skutečném turnaji poprvé,
bojovali jako lvi! Rozzářené oči po vyhraných zápasech střídaly slzičky při prohrách, ale
tak to ve sportu i v životě chodí. Nakonec se stejně všichni dostali na stupně vítězů, kde
jim odměnou byla zasloužená medaile.
Umístění závišických judistů:
1.místo: Matěj Olajoš
2.místo: Václav Burgert, Jan Hajník, Kryštof Talpa, Štěpán Michálek, Ladislav Bajer,
Veronika Kolibová
3.místo: Klára Brusová, Veronika Čapková, Martin Durák, Ela Petrášová, Alexandr
Londin, Prokop Kudělka, Bella Brusová, Sofie Hajníková, Ema Brusová,
Radek Koliba, Adrian Lys
V soutěži družstev se po konečném sečtení bodů jednotlivců umístili závišičtí benjamínci
na 3. místě!
Všem patří velká gratulace!!!

Libor Kahánek
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Placená inzerce

Prodám rodinný dům v Závišicích
Tel.: 737 907 260
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