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Obecní úřad informuje
Tašky na tříděný odpad
Na obecním úřadě jsou zdarma k dispozici
tašky na tříděný odpad
(1 sada/dům obývaný občany s trvalým pobytem).
Pokud máte zájem, přijďte si je vyzvednout
v úřední hodiny (pondělí a středa 8-12, 13-17 hod.).

Upozornění - sběr papíru
V rámci sběru papíru, který pro školu ukládáte u bočních dveří obchodu,
se nesbírají kartony,
ale pouze noviny, časopisy a letáky.
Kartony vhazujte do modrých kontejnerů na tříděný odpad.

Železný odpad
Vedle kontejnerů na sběrných místech stále častěji dochází k odkládání
železného odpadu, který se nevejde do kontejnerů na plechovky.
Pokud chcete takový odpad odložit mimo každoroční jarní sběr,
který provádějí místní spolky, kontaktujte obecní úřad (tel. 556 856 000).

Památka zesnulých
V sobotu 2. listopadu 2019 v 15 hod.
bude hrát na hřbitově v Závišicích k uctění Památky zesnulých
Dechová hudba ZÁVIŠANKA.

Připravujeme
Koncem listopadu bude v prodeji na obecním úřadě
stolní kalendář na rok 2020 s fotografiemi Závišic.
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Blahopřání jubilantům
Jaroslava Michálková
Jarmila Lípová
Marie Hanzelková
Ludmila Kuběnová

Helga Žerdíková
Karel Horuta
Marta Rašková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.

V říjnu 2019 oslavili
ZLATOU SVATBU
manželé Věra a Cyril Hývnarovi.
Přejeme hodně zdraví a rodinné pohody
do dalších společných let.
Klub důchodců

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
12. 11.
10. 12.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Letošní „babí léto“ bylo opravdu nádherné. Podzim využil celou svou
podzimní paletu k vybarvení podzimní krajiny. Děti v naší mateřince si toto
období v měsíci říjnu maximálně užily. Sbírali jsme kaštany, žaludy
a barevné listí, ze kterého jsme tvořili a vyráběli. Na venku jsme trávili
každou volnou chvilku a také ještě co nejvíc využívali naší školní zahradu, kterou
brzy uzamkneme klíčem paní Zimy.
Naše dny ve školce byly naplněny spoustou zážitků, navštívilo nás Divadélko
Leonka s pohádkou Jak se dráček vrátil. V obou třídách se rozvoněla vůně ovoce a
zeleniny. Vrabečci vyráběli ovocný salát,
Sovičky zase sušily křížaly. Obě třídy
upekly jablíčkové štrůdly. Vydali jsme se
na výlet na pole a do lesa, kde jsme
poznávali a učili se, co se v tomto období
v těchto místech děje. Samozřejmě se
seznamujeme s podzimními svátky, jako
je Halloween, který jsme si připomněli halloweenským pečením strašidelného
cukroví a společnými dílničkami s rodiči a to na Dýňování. Nezapomínáme také
na naše Dušičky, které probíráme s dětmi velmi citlivě, tak aby tento svátek brali
jako náš národní.
Všichni předškoláci navštěvují plavecký výcvik, kde zdokonalují své plavecké
dovednosti a je třeba říct, že jsou velice šikovní. Také navštívili kino Puls,
v Kopřivnici.

V listopadu nás čeká zamykání zahrady s tradiční akcí Broučkování, zahájíme také
bruslení pro mateřské školy na zimním stadionu v Kopřivnici. Navštívíme Beskydské
divadlo a na konci měsíce rozsvítíme vánoční strom.
Bohdana Jarolímová
Od 1.10. se v naší mateřské školce znovu rozjel kroužek sboreček. Scházíme se
každé úterý po spinkání. A protože každé hudební těleso by mělo mít svůj název,
využila jsem nápady dětí a od letošního roku se náš sboreček představuje
pod názvem „Notičky“. I s písničkou, která vznikla právě pro nás, se Vám
předvedeme na nejbližší besídce. Těším se na společné zpívání s vašimi dětmi
Paní učitelka Barča ☺
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Zprávy od judistů

MČR juniorů: Radek Rýpar 1. místo, Václav Jašek 3. místo
První říjnovou sobotu se v Jičíně konalo mistrovství České
republiky juniorů v JUDO. Závišický oddíl vyslal
do východních Čech své tři zástupce, aby se pokusili bojovat
o medaile na tomto prestižním klání. Jako první se v nejlehčí
váze do 60 kg představil Radek Rýpar. V prvním kole měl
volný los, ale ve druhém už musel vzdorovat houževnatému
Martinu Hanákovi z Teplic. Tady potvrdil roli nasazené
jedničky, prolomil Hanákovu obranu a zvítězil na ippon.
Následný souboj už měl punc semifinále. O vytoužený postup
mezi dva nejlepší se pral s Janem Bohdálkem z klubu JUDO
Vysočina. Ani tady závišický judista nezaváhal a postup si
zkušeně pohlídal. Finále pak mělo zajímavý podtext. O titul
zde bojoval bratr Jana Bohdálka Jakub, který chtěl nejenom
vyhrát, ale i potrestat bratrovu semifinálovou prohru. Úvod utkání patřil Bohdálkovi,
který si po nečekaném útoku připsal na své konto vedení na wazari. Radek Rýpar se
nenechal znervóznit a trpělivě si připravoval svůj drtivý protiúder. Jeho čas přišel
půl minuty před koncem. Z dobře nachystané pozice nastoupil na uči matu, hodil
soupeře na wazari a dílo dokonal bezchybným držením na zemi. Ve městě
loupežníka Rumcajse tak mohl po skvělém výkonu slavit titul juniorského
šampióna!
Mezi nejtěžšími juniory ve váze nad 100 kg bojoval
na jičínském tatami Václav Jašek. V tabulce měl velmi
obtížnou pozici, ale jinak to ani na takto vrcholném klání
nejde, vždyť mistrovství republiky hostí jen ty nejlepší
z nejlepších. Zápasy s pozdějším vítězem, litoměřickým
Janem Maškem a celkově druhým Jakubem Johnem
z Děčína byly sice velmi vyrovnané, ale ke konci byli tito
borci o trochu šťastnější. Nezbývalo, než zmobilizovat
zbytek sil a zabojovat o bronzovou medaili. Tato šance se
nabízela v zápase s Josefem Jeřábkem z Litoměřic.
Závišický obr zde nejprve strhl soupeře chvatem soto
maki komi na wazari a potom po skvělé práci na zemi jej
ocelovým stiskem udržel na ippon. Po zásluze tak přidal
do závišické sbírky ke zlatu ještě bronz!
Své schopnosti mezi juniory si zde přišel otestovat dorostenec Filip Hanzelka.
V kategorii do 73 kg se mu ale nedařilo, jak by si přál. Hned v prvním zápase
s Adamem Svitkem z TJ Kralupy nad Vltavou si udržoval jasnou převahu, ale
po vydařeném soupeřově kontru prohrál a musel se s turnajem nakonec rozloučit.
Bohužel představy byly trochu jiné, ale tak už to ve sportu někdy chodí. I přes tento
nezdar se malá závišická výprava vedle velkých oddílů neztratila a v celkovém
hodnocení družstev skončila na vynikajícím pátém místě!
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Benjamínci medailoví ve Frýdku Místku
Ve stejnou dobu, kdy se rvali o medaile junioři v Jičíně, si dali nejmenší benjamínci
sraz ve Frýdku Místku, aby taky předvedli něco ze svého judistického umění.
Klukovská část závišické mini výpravy si shodně připsala na své konto dvě druhá
místa. Z medailí stříbrného lesku se zde radovali Václav Burgert a Kristián Horák.
Mezi děvčaty se neztratila Ela Petrášová a její zásluhou putovala do Závišic
bronzová medaile.

Benjamínci přivezli ze Štramberka tři medaile
Nejmladší závišičtí judisté využili jedinečné příležitosti a poprali se o medaile
v sobotu 12. října v sousedním Štramberku. Téměř domácí prostředí si nejvíce
pochvalovala jediná dívka z pětičlenné výpravy Ela Petrášová. Ta úspěšně navázala
na třetí příčku z turnaje ve Frýdku Místku a po velkém boji obsadila skvělou druhou
pozici. Mezi chlapci se blýskl téměř bezchybným výkonem Štěpán Michálek
a na stupně vítězů si vystoupal pro stříbrnou medaili. Sbírku cenných kovů
pak doplnil bronzovou medailí Jan Hajník, když mu jen těsně unikla druhá příčka
ve vyrovnaném duelu se slovenským judistou. Zbylí dva benjamínci Prokop Kudělka
a Alexandr Londin skončili pro tentokrát těsně pod stupni vítězů na čtvrtých místech.

Libor Kahánek
7

Zpravodaj/listopad 2019

„Nebuďte neviditelní“

Ostrava 15. října 2019
MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců
Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat
takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také
povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu,
ve kterém je důležité nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“.
Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby,
připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití reflexních prvků i v obci. (pozn.
zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici
nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen
mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích).
Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je
s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na deset
krát menší. Realizace akce proběhla dnešního dne v ranních hodinách na vícero
místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na tuto preventivní činnost ze strany
policistů velmi pozitivně.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

Jednota Závišice informuje
Přijímáme objednávky na kapry
- hlaste se již v průběhu listopadu
(z důvodu zjištění počtu - nutné na začátku prosince)
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Placená inzerce

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 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 2019, 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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