Zpravodaj/prosinec 2019

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

ní
tradič
a
n
zv e

ás
Í
ice V
š
i
KÁN
v
á
T
Z
E
c
S
0
Obe
ČNÍ o roku 202
O
R
O
éh
d.
NOVivítání nov
16 ho lů
d
o
rem
020
k př
. 1. 2 nství U K
1
u
s ti
řed
oj *
ve st adě Poho
ňostr punč *
h
r
o
h
a
*
ý
na z
udba
dětsk
*
áh
* živ * svařák
y
káčk
* špe

1

2 0 1 9 / C E N A

3 K Č

Zpravodaj/prosinec 2019

Obecní úřad informuje
Dění v obci

V dnešním okénku se podíváme na stavební akce, které se již podařilo zrealizovat
a předat k užívání široké veřejnosti.
O novém asfaltovém povrchu komunikace na Pasekách jsem již informoval
v Závišanu 9/2019. Na to navázala úspěšná
realizace projektu v našem sportovním areálu,
kde
jsme
získali
dotaci
od
firmy
innogy Gas Storage s.r.o. ve výši 200.000 Kč
na realizaci naučně volnočasového altánu, který
bude sloužit jak při výuce v přírodě ZŠ a MŠ
Závišice, tak při sportovních kláních v areálu
a v neposlední řadě každému, kdo se bude
potřebovat schovat před deštěm nebo bude hledat
zastínění v horkých, parných dnech. Tento projekt je již hotový a předaný k užívání.
Během zimních měsíců se ještě dobudují lavice, které nebyly součástí projektu.
Zhotovitelem byla firma Josef Tůma ze Závišic.
Další z dokončených věcí je brána na novou část místního hřbitova, která byla
v havarijním stavu. V současné době je již zcela dokončena, náklady na rekonstrukci
byly 25.000 Kč, opravu prováděli drobní
řemeslníci z okolí. Na to navazuje dokončení
rekonstrukce osvětlení celého hřbitova. Tyto
práce prováděla firma Miloslav Filip s.r.o.
ze Závišic. Investice zde byly 117.072 Kč.
Součástí rekonstrukce je i zapojení spínacích
hodin a venkovního čidla, aby se již nemuselo
chodit manuálně rozsvěcovat a zhasínat.
Zatím poslední dokončenou stavbou je výstavba cyklostezky mezi obcemi Závišice
a Rybí. Tento projekt je již kompletně zhotovený a v současné době probíhá
kolaudování. Zhotovitelem byla firma
V+V SAVEKO s.r.o., která zvítězila
ve výběrovém řízení s cenou 3.222.334 Kč.
Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu
IROP č.CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_38/0007762.
Délka úseku cyklostezky je cca 400 m.
Po konzultaci se starostkou obce Rybí bylo
přislíbeno, že sice pokračovat v budování
cyklostezky v této lokalitě mimo komunikaci na jejich katastru neuvažují, ale jako
vstřícný krok k propojení obou obcí nyní zpracovávají projekt k protažení chodníku
až k místu, kde končí naše cyklostezka.
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Co se týče rozpracovaných akcí, tak v současné době probíhá rekonstrukce zázemí
pro údržbu na obecním úřadě. Původní je ve velice špatném, doslova v havarijním
stavu. Protože se v prvním výběrovém řízení nikdo z 9 oslovených nepřihlásil
do výzvy k podání nabídky, vyhlásili jsme druhé výběrové řízení, a to
prostřednictvím portálu www.vhodne-uverejneni.cz. Rekontrukci provádí firma
Perperikon s.r.o. z Ostravy, s cenou 391.651 Kč.
Tento rok se neúprosně blíží ke konci a většinu naplánovaných projektů se podařilo
úspěšně dokončit. Již nyní se rozjíždějí nové projekty, které by měly být následně
realizovány, jako např. zpracování projektu na chodníkové těleso od autobusové
zastávky Závišice-Palička po autobusovou zastávku Závišice-Paseky u Bajerů (směr
Příbor) s realizací v roce 2020-2021. Samotná realizace bude závislá na tom, jak se
nám podaří získat peníze z nějakého dotačního titulu, protože bude finančně velmi
nákladná.
Jedna celkem podstatná změna bude pro občany od 1. 1. 2020,
a to, že směsný a tříděný odpad z domácností budou svážet
Technické služby Nový Jičín p.o., které zvítězily ve výběrovém
řízení na nového poskytovatele této služby. Smlouva byla uzavřena
na 3 roky. Toto výběrové řízení jsme vyhlásili z důvodu navýšení cen
firmou Slumeko s.r.o., a to u některých komodit až o 100%. Protože musíme
hospodařit úsporně, rozhodli jsme se pro tento krok.
Budu pevně doufat, že spolupráce bude stejně dobrá jako s firmou Slumeko s.r.o.,
které za to děkuji.
Ladislav Lípový

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice
Starosta obce Závišice zve občany
na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
ve středu 11. 12. 2019 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 2020
•
Obecně závazná vyhláška obce (odpady)
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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.).

Provoz sauny
Provoz sauny v letošním roce bude ukončen:
ženy - čtvrtek 12. 12. 2019
muži - pátek
6. 12. 2019

Objízdná trasa přes Závišice
Z důvodu uzavírky silnice č. I/48 v úseku Rybí (obslužná komunikace) - MÚK Příbor-západ

bude dne 8. 12. (neděle)
vedena přes Závišice objízdná trasa (Rybí - Závišice - Kopřivnice - Příbor).
V tento den bude v obci zvýšený provoz.

Informace z knihovny
Knihovna bude v tomto roce naposledy otevřena ve středu 11. 12. 2019.
Přeju všem čtenářům pokojné Vánoce a v novém roce hodně hezkých chvil
nad krásnou knížkou.
V knihovně se znovu sejdeme 6. 1. 2020
Jana Janková

Omezení provozu obecního úřadu
Poslední úřední den v tomto roce bude středa 18. 12.

Zpravodaj leden 2020
Zpravodaj leden 2020 bude v prodeji od 8. 1. 2020.
4
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V prodeji na obecním úřadě

Stolní kalendář na rok 2020
s fotografiemi Závišic a okolí
dotovaná cena 70 Kč

Publikace Oldřicha Augustina Kuběny
PAPRSKY SVĚTLA do dávných časů vesničky
ZÁVĚŠICE - ZÁVIŠICE
cena 200 Kč

Betlémské světlo 2019
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 8. 12. do 22. 12. 2019 zapsat
do seznamu v místním kostele sv. Cyrila a Metoděje, případně do formuláře
na webových stránkách farnosti http://stramberk.farnost.cz/.
5
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Blahopřání jubilantům
Cyril Hývnar
Dagmar Galiová

Zdeněk Both
Vlastimila Jurečková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Manželé Věra a Cyril Hývnarovi
oslavili v říjnu 2019
DIAMANTOVOU SVATBU.
Omlouváme se za chybu v listopadovém zpravodaji.

Klub důchodců
Pravidelná schůzka Klubu důchodců
se uskuteční ve středu 4. 12. 2019 v 16 hod.
v zasedací místnosti ObÚ.
Klub důchodců pořádá pro své členy

v sobotu 28. 12. 2019 v 16 hod.
na Bowlingu

„PŘEDSILVESTROVSKÝ POKEC“
Za Klub důchodců chci poděkovat p. starostovi L. Lípovému a všem zastupitelům
za spolupráci a pomoc při akcích pořádaných klubem.
Do dalšího roku jim přeju hodně trpělivosti, elánu a sil do další práce.
Poděkování patří i p. ředitelce Chalupové a učitelkám MŠ a ZŠ a hlavně dětem, které
nám několikrát během roku zpestřily svým vystoupením naše schůzky.
Jana Janková

Ordinace pro dospělé v Závišicích
V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat:
10. 12.
6
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Vánoční bohoslužby v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
ÚT

24.12. 22:30

STŘ 25.12. 10:00
ČT

26.12. 10:00

NE 29.12. 10:00

ŠTĚDRÝ DEN
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa

ÚT 31.12. 16:00 Poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku
STŘ

1. 1. 10:00

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Jednota Závišice informuje
SOBOTA

21. 12.

7.00 - 10.30

NEDĚLE

22. 12.

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

23. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

ÚTERÝ

24. 12.

7.00 - 10.30

STŘEDA

25. 12.

ZAVŘENO

ČTVRTEK

26. 12.

ZAVŘENO

PÁTEK

27. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

SOBOTA

28. 12.

7.00 - 10.30

NEDĚLE

29. 12.

ZAVŘENO

PONDĚLÍ

30. 12.

7.00 - 12.00 14.00 - 17.00

ÚTERÝ

31. 12.

7.00 - 10.30

STŘEDA

1. 1.

ZAVŘENO

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 sobotu 21. 12.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň a na Vaši návštěvu v roce 2020 se těší kolektiv prodejny.
Přejeme příjemné svátky.
7
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátkem měsíce naše SOVIČKY ukončily
plavecký kurz, který si velmi užily. A aby nám
děti nezahálely, zahájili jsme kurz bruslení,
na který dojíždí děti
z obou tříd. Dvakrát
nám vyšlo, že jsme
mohli autobusem
vyrazit
všichni,
a děti, které nebruslí, se mohly kouknout na své
kamarády, anebo se projít po městě Kopřivnici
a poznat i jiné hřiště.
V měsíci listopadu se nám už ustálily i kroužky, které si pro děti připravily naše paní
učitelky. Jde o kroužky SBOREČEK, SPORTOVKY, ŠKOLÁČEK a FLÉTNA.
Kroužky byly zahájeny už v říjnu, ale po měsíci můžeme s klidem říct, že jsme si už
zvykli.
Máme za sebou velmi oblíbenou akci BROUČKOVÁNÍ. Děti plnily různé aktivity
na stanovištích: hledání broučka, slalom na koloběžce, řazení geometrických tvarů
dle předlohy, foukání do kelímku na provázku a navlíkání korálků. V cíli na děti čekala
dřevěná medaile, brouček, teplý punč a perník. Na závěr jsme s dětmi zazpívali
a zatancovali písničku „MRAVENCI“ a tak jsme uspali broučky. A s tím i uspali
zahradu, ale jelikož nám počasí ještě přeje, tak jsme na zahradě párkrát ještě byli. Děti
už ale ví, že přichází zima, a s tím i že si naše zahrada musí odpočinout, a proto už
připravujeme jiné aktivity.

Sotva jsme docvičili písničku na Broučkování, už musíme s dětmi nacvičit pásmo písní
a básní na rozsvícení vánočního stromu v Závišicích s příchodem Mikuláše, Anděla
a Čerta, na které se už moc těšíme, a které pošleme na zpátek do veselých pohádek,
protože bez dětí by nám ve školce bylo smutno. A když už máme za sebou i Mikuláše,
nezbude nám, než se těšit na vánoční svátky.
Ani jsme se nenadáli a začneme poslouchat koledy. Ve školce už nám to pomalu, ale
jistě voní zimou a začíná advent. A vše nám to potvrdila návštěva Beskydského divadla
s pohádkou „ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ“, která se dětem velice líbila.
Děti byly v divadle moc šikovné a spokojené.
8
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V měsíci prosinec nás čeká návštěva domova důchodců, lyžařský kurz, program
Vánoce na dědině (Rožnov p./R.), Environmentální výchova – Putování do Betléma,
dopolední pečení cukroví a Vánoční besídka.
A přesně tak rychle, jak se mi povedlo Vám přiblížit náš měsíc listopad, tak pro mě
utekly tři poslední měsíce tady. Touto cestou bych chtěla poděkovat paní ředitelce,
že mě vzala pod svá křídla. Paní vedoucí za krásné vedení při mé začínající praxi.
Mým kolegyním ze školky, které mě toho hodně naučily, které tady byly vždy, když
bylo potřeba, a za to, že nám to spolu šlo samo a všem dalším kolegům. Chtěla bych
ale poděkovat i rodičům, za důvěru a přijetí, a za to, že mi děti svěřili. A hlavně dětem,
které tady každý den byly, za jejich úsměv, pláč, objetí, slova a další věci, které mě
naučily. Děkuji všem za zkušenosti, které jste mi dali.
Na závěr Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků.
PELIKÁNOVÁ KAROLÍNA
ŠKOLA
V měsíci listopadu bylo ve škole opravdu velmi rušno a v ten předadventní čas jsme se
ani na chvíli nenudili.
V týdnu od 4. do 8. 11. strávily děti na škole v přírodě v Suchá Rudná v Jesenících,
ze které si přivezly spoustu krásných zážitků.
V pátek 15. 11. se na naší škole uskutečnil preventivní program „Věř si“, jehož úkolem
bylo zvyšování sebevědomí a prevence šikany.
Velmi slavnostním dnem byl pro nás čtvrtek 21. 11., kdy naše škola slavila
170 let. U příležitosti tohoto výročí byly třídy a prostory školy otevřeny pro veřejnost.
Nechybělo pěvecké vystoupení našich žáků a pěveckého sboru ZŠ E. Zátopka
z Kopřivnice a pro všechny bylo také připraveno bohaté občerstvení.
V pátek 22. 11. proběhl ve škole projektový den zaměřený na zhotovování výrobků
na vánoční jarmark, který se uskuteční spolu s besídkou pro rodiče v pátek 13. 12. v sále
Pohostinství U Kremlů.
V pondělí 25. 11. uspořádali žáci 5. ročníku pod vedením své třídní učitelky svačinkový
den. Děti se svými maminkami napekly na tento den spoustu dobrot, které pak nabízely
svým spolužákům a vyučujícím za symbolické ceny. Kolem bohatých stolů, kde bylo
mnoho druhů sladkého a slaného pečiva, bylo opravdu živo. Není divu, všechno bylo
moc dobré.
Konec měsíce nám zpestřila již tradiční akce, kterou naše škola pořádá spolu s obcí,
a tou je příjezd Mikuláše, kterému i tentokrát pomohly děti rozsvítit náš vánoční strom.
Mikuláš s doprovodem navštíví naši školu i ve čtvrtek 5. 12., a pokud byly všechny děti
pilnými žáčky, určitě se pro ně za písničku najde v košíku nějaká dobrota.
Druhý prosincový týden absolvují žáci 1. a 2. ročníku lyžařský výcvik ve SKI areálu
Bílá, na který se už všichni moc těší.
V pátek 13. 12. všechny srdečně zveme na již zmíněnou besídku a jarmark. Děti si
při této příležitosti připravily pro své rodiče pásmo písniček, básniček a tanečků.
Poslední školní den před prázdninami se již bude nést v duchu Vánoc. Za zvuků koled
a vůně cukroví posedíme s dětmi u vánočního stromečku, pod kterým se pro každé dítko
určitě najde dáreček. Doufáme, že se v adventním čase, kdy lidé mají k sobě jaksi blíže,
i s Vámi uvidíme, abychom si mohli ze srdce popřát šťastné a veselé Vánoce.
Mgr. Aleš Jarolím
9
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Pozvánky

10

Zpravodaj/prosinec 2019

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

v pátek 13. prosince 2019 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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Pozvánka do Štramberka

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
V neděli 29. 12. 2019 v 15.30 hod.
se v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku
uskuteční tradiční benefiční koncert.
Vystoupí zpěváci a hudebníci ze Štramberka a okolí,
zazní pásmo koled Luboše Fišera "Vánoční"
a výběr z České mše vánoční Jakuba Jana Ryby "Hej, Mistře...".

Diriguje Tomáš Socha.
Výtěžek z tohoto koncertu je určen
pro šestiletou Terezku Bartoňovou z Mořkova,
která trpí Rettovým syndromem.

Všichni jste srdečně zváni.

Tříkrálová sbírka 2020
Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2020 bude probíhat ve Vaší
obci Třikrálová 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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„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší
návštěvnost obchodních center, a to nejen
z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své
nejbližší. V tomto období mívají sebou
nakupující také větší finanční hotovost. Je
faktem, že i na psychiku nás všech může mít
toto
náročnější
období
roku
vliv.
Moravskoslezští policisté chtějí upozornit
veřejnost na možné krádeže při předvánočním
nakupování. Samotní poškození totiž svou
nepozorností
mohou
usnadnit
páchání
protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít
neznámý pachatel, který jí v jednom
z ostravských obchodních domů odcizil
z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní
měla peněženku s finanční hotovostí, platební
kartou a osobními doklady. Způsobená škoda
byla ženou vyčíslena na částku více jak dva
tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti
tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku
s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost
ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm
tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí
situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším
momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží
do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili
do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední
části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté
i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další
situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti
tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky
pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí
a platební kartou, vše v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc
poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například
i vyřizování nových dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby
při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně
uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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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 20 pohárů,
spousta medailí, diplomů a věcných cen. Zlatým písmem do své kroniky se zapsali
skvělým historickým úspěchem na mistrovství ČR v Ústí nad Labem.
Díky novému obecnímu sportovišti se jim zkvalitnily podmínky pro přípravu
i pořádání soutěží v požárním sportu. Radost jim však pokazila velká porucha
mužské soutěžní stříkačky v červenci, což pak znamenalo výpadek tréninku a horší
výsledky ve 2. polovině sezóny.
Mladší žáci se zúčastnili celkem 19 soutěží v rámci okresu a jeho blízkého okolí
a ve velké konkurenci vybojovali dvě 1.místa, čtyři 2.místa a dvě 3.místa. V okresní
lize Floriánek Cup obsadili celkové 7.místo.
Muži se zúčastnili také 19 soutěží a vybojovali 3 x 1.místo, 5 x 2.místo a 2 x 3.místo.
V letošním 10.ročníku Novojičínské ligy v požárním útoku obsadili v celkovém
hodnocení 6.místo a nedokázali tak zopakovat celkový triumf z posledních 3 let.
V postupových soutěžích vybojovali po vítězství v okrese i v kraji vynikající 2.místo
na mistrovství ČR.
Ondřej Kahánek vybojoval 1.místo mezi jednotlivci na krajské soutěži,
na mistrovství ČR obsadil 9.místo jako nejlepší z našeho družstva.
Velkého úspěchu dosáhl v Českém poháru, kde vybojoval celkové 5.místo
ze 230 závodníků z řad dobrovolných i profesionálních hasičů.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice

Sbor dobrovolných hasičů Závišice
zve všechny své členy na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU,
která se koná
v sobotu 21. 12. 2019 v 15.00 hodin U Kremlů.
Na programu bude hodnocení roku, volby výboru na další období
a na závěr hasičská večeře.
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Mladí fotbalisté ze Závišic se neztratili
Druhou sezónou hrají kluci ze Závišic spolu se svými vrstevníky z Rybího fotbalovou
soutěž mladších žáků. Letošní podzimní část odehrál tým TJ Rybí, za který aktuálně
nastupuje desítka závišických kluků, na výbornou. Z devíti utkání v sedmi zvítězili,
jednou remizovali a pouze jednou odešli ze hřiště poraženi. Před jarní částí tak mladým
fotbalistům patří krásné druhé místo, pouze dva body za vedoucím týmem ze Štramberku
a s velice aktivním skóre 44:11.
Velkou zásluhu na výsledcích týmu mají trenéři Jiří Petr, Tomáš Bajer a Honza Bartoň.
Za úspěchem samozřejmě stojí především disciplína a nasazení mladých fotbalistů, svůj
podíl na něm mají ale také rodiče a fanoušci, kteří v každém zápase kluky povzbuzují
a hlasitě jim fandí. Poděkování náleží rovněž všem těm, kteří mládežnický fotbal
podporují, díky nim mají fotbalisté reprezentativní výbavu a zázemí či několikadenní
soustředění.
„Spojení sil“ považuje za funkční a především přínosné pro děti i TJ Závišice a obec.
V Závišicích třetím rokem funguje fotbalová přípravka, kterou absolvovali i kluci, kteří
nyní nastupují za Rybí. „Kemp“ vychovává další nadějné fotbalisty a fotbalistky z obou
obcí pod vedením Martina Oborného, Mojmíra Paly ml. a Jakuba Krpce. Z debat
ve fotbalových kuloárech jasně vyznívá, že nám tento model závidí nejedna obec
potýkající se s nedostatkem zájemců o tento krásný sport.
Bližší informace o trénincích a kontakty na trenéry jsou publikovány na www.tjzavisice.cz
Pavel Boháč
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Zprávy od judistů
Na MČR dvakrát těsně pod stupni vítězů
Poslední měsíce v roce jsou v judu zasvěceny vrcholům sezóny - Mistrovstvím České
republiky. Ke dvěma letošním mistrovským titulům Radka Rýpara a bronzové medaili
Václava Jaška se toužili přiblížit i Jan Michálek v kategorii mladších žáků a Filip
Hanzelka mezi dorostenci.
Prvně jmenovaný Jan Michálek si vydobyl účast na šampionátu
v Mladé Boleslavi prvním místem z krajského ranking listu.
Ve své premiéře podal vynikající výkon. Mezi třiceti třemi
judisty si ve váze do 34 kg nejprve poradil s Kryštofem Silným
z Prahy Vršovic. V dalším kole sice prohrál s pozdějším
finalistou litoměřickým Janem Galiou, ale v opravách odcházel
po bojích s Machem, Bradou a s Hynaisem vždy jako vítěz. Tato
šňůra tří výher za sebou jej posunula až do finálového bloku.
Tady po velkém boji prohrál v utkání o třetí místo s Tadeášem
Osičkou a skončil tak těsně pod stupni vítězů. Závišický
Jan Michálek se dokázal při své premiérové účasti na tomto
vrcholovém klání probojovat až k bojům o medaile, což pro něj
představuje do budoucna velký příslib!
V Brně si pak dala dostaveníčko naše dorostenecká špička. Oddíl JUDO Závišice
zde reprezentoval ve váze do 73 kg Filip Hanzelka. V prvním kole si poradil
s plzeňským Le Doc Thangem a ve druhém porazil Ondřeje Kotláře. Ve čtvrtfinále pak
zdolal brněnského Tomáše Janečku a v semifinále jej čekal pikantní souboj. Tady
závišický judista nastoupil proti úřadujícímu mistru Evropy a mistru Světa v této
kategorii Adamu Kopeckému z Mladé Boleslavi. Překvapení se pro tentokrát nekonalo
a Filip Hanzelka se musel spokojit s utkáním o bronz. Bohužel, souboj s mistrem Světa
jej stál mnoho sil a bronzová medaile mu utekla v zápase s opavským Danielem
Kordulou.

Dvě bronzové medaile z krajského přeboru
Nejmladší závišičtí judisté se poslední říjnovou
neděli zúčastnili krajského přeboru v Ostravě.
V konkurenci
nejlepších
benjamínků
z Moravskoslezského kraje vybojovali třetí
místa Alexandr Londin a Štěpán Michálek!
O týden později přivezli z turnaje z Bohumína
dvě stříbrné medaile za druhá místa Ela
Petrášová a Matěj Olajoš. Alexandru Londinovi
a Ladislavu Bajerovi tentokrát utekly stupně
vítězů, když oba skončili s bramborovými
medailemi na čtvrtých místech.
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Ocenění u starosty
Podzim byl pro závišické judisty na vrcholových soutěžích velice úspěšný. Radek
Rýpar vybojoval na mistrovství České republiky juniorů v Jičíně v Čechách
v nejnižší váhové kategorii do 60 kg mistrovský titul a na seniorském šampionátu
v Jablonci nad Nisou, tentokrát mezi muži, byl rovněž nejlepší! Pro letošní rok se tak
může chlubit dvojnásobným titulem mistra republiky!
Na opačné straně váhových kategorií mezi nejtěžšími borci nad 100 kg se blýsknul
v Jičíně i Václav Jašek, ten si přivezl z šampionátu bronzovou medaili a získal tak
titul druhého vicemistra pro rok 2019!
Za tyto mimořádné výsledky byli oba mladí judisté pozváni na obec, kde byli
oceněni za účasti starosty Závišic Ladislava Lípového, předsedy TJ Zbyňka Luxe
a trenéra Libora Kahánka.

Libor Kahánek

Pozvánka TJ Závišice
TJ Závišice zve všechny zájemce
na „Závišické bruslení“
na Zimním stadionu v Kopřivnici
neděle 29. 12. 2019
sobota 25. 1. 2020
sobota 29. 2. 2020

od 16:15 do 17:15 hod.
od 16:00 do 17:00 hod.
od 16:00 do 17:00 hod.

Vstupné 30 Kč, doprava vlastní
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Placená inzerce
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Placená inzerce
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Soutěž o nejkrásnější fotografii Závišic a okolí
Od jara probíhala v naší obci soutěž o nejkrásnější fotografii Závišic a okolí.
Do soutěže bylo do konce září posláno mnoho krásných fotografií, z nichž bylo 52
vybráno do našeho obecního kalendáře na rok 2020, který si již nyní můžete zakoupit
v úředních hodinách na OÚ
Všem, kteří nám své fotografie zaslali, mockrát děkujeme. Vítězné fotografie zde
uveřejňujeme. Jejich autoři obdrželi obecní kalendář a poukazy, které věnovala
FOTO MORAVA, s. r. o.
Mgr. Aleš Jarolím

Koně u vyhlídky - Jakub David

Barvy podzimu
- Tereza Vojkůvková

Kaplička na Pasekách - Daniel Macháček
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