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Obecní úřad informuje
Vytěžení nánosů v korytě toku Sedlnice
Protože se mě občané často ptají, v jakém je stadiu vytěžení nánosů toku Sedlnice
v našem katastrálním území, tak uvádím že:
Po několika urgencích z naší strany ohledně vytěžení
nánosů v korytě Sedlnice v katastrálním území Závišice
se nyní podnikají kroky k tomuto úkonu ze strany
Povodí Odry s.p., kde v současné době mají zažádáno
o vydání stanoviska vodoprávního úřadu v Kopřivnici.
Toto vytěžení by se mělo provádět v měsících listopad,
prosinec 2021, dle počasí a to pouze v 200m úseku
zatáčky u pana Horáka, kde při přívalových deštích a následných záplavách je situace
nejkritičtější. Co se týče ostatních úseků koryta, bylo sděleno, že na základě
pravidelných pochůzek správce toku bylo zjištěno, že ostatní části koryta nezhoršují
odtokové poměry a tudíž se nebudou v současné době vytěžovat.

Spalování suchých rostlinných materiálů
V dalším článku bych rád připomněl, že obec Závišice má vydanou Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2010-ŽP ze dne 12. dubna 2010, kterou se stanovují podmínky
pro spalování suchých rostlinných materiálů. Každý občan Závišic má možnost tyto
suché rostlinné materiály ukládat jak do domácích kompostérů, tak i kdykoli odvézt
na kompostárnu, pokud tento odpad nechce ukládat na vlastní zahradě. Podotýkám,
že tato služba je pro občany zdarma a je využívána v hojné míře.
To, co je poslední dny možno vidět, je přinejmenším k zamyšlení, protože někteří
občané doslova dělají z obce udírnu a znepříjemňují okolí život, protože není možné
vyjít na zahradu a o sušení prádla nebo o uspávání dítěte venku v kočárku nemůže
být řeč. Není to jen v odlehlých částech obce, ale i v samém centru.
Požádal bych tedy o respektování jak vyhlášky, tak, a to především, o respektování
sousedských vztahů, protože co je vám platné, že máte zahradu, kde je možné
o víkendu relaxovat, ale z důvodu toho, že někdo nechce respektovat okolí, není
možné vyjít z domu. Nemluvě o tom, že sousedi mají tento kouř i v obydlí a toho se
jen tak rychle nezbavíte.
Děkuji všem za respektování vyhlášky a sousedských vztahů.
Ladislav Lípový, starosta
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Upozornění na přemístění kontejneru na TEXTIL
Během měsíce listopadu budou přesunuty kontejnery na textil z dosavadního místa
vedle COOP Jednota Hodonín na nové místo a to za obecní úřad vedle kontejneru
na elektroodpad. Tato změna vyústila z neochoty vedení COOP Jednota Hodonín
se jakkoli podílet na tomto sběru oblečení pro charitu na jejich pozemcích.
Děkuji za pochopení
Ladislav Lípový, starosta

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané 8. a 9. října 2021
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Blahopřání jubilantům
Ludmila Kuběnová
Helga Žerdíková
Marta Rašková

Jaroslava Michálková
Vladislav Dárek
Jarmila Lípová

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.

Klub důchodců
Schůzka místního klubu důchodců
se uskuteční ve středu 3. 11. 2021 v 16.00 hodin
v přisálí Pohostinství U Kremlů

Charitativní hasičská soutěž
V sobotu 9.10.2021 uspořádali místní hasiči ve spolupráci s KDU-ČSL charitativní
soutěž pro mladé hasiče. Výtěžek z této soutěže jsme věnovali našemu
spoluobčanu Martinu Chvostkovi, který od dětství trpí vážnou nemocí. Počasí nám
vyšlo a všechny děti si to užily. Moc děkujeme všem mladým hasičům,
organizátorům a divákům za účast a za štědrost, protože díky všem těmto lidem se
podařilo vybrat částku 23100 Kč. Tyto peníze a společnou fotku všech
zúčastněných jsme předali nemocnému Martinovi.
Jiří Lošák, vedoucí MH Závišice
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Pozvánky
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Další informace na www.zavisice.cz (Aktuality)
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Jubileum bratrů Václava a Pavla Hyvnarových
V neděli 3. října 2021 se v Závišicích za slunného počasí a hojného počtu účastníků
uskutečnila vzpomínková oslava jubilea bratrů Václava a Pavla Hyvnarových, rodáků
ze Závišic.
Slavnostní fanfáry v podání žesťových nástrojů v 10 hodin zahájily mši svatou v kostele
sv. Cyrila a Metoděje. Mši svatou celebroval olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner,
spolužák P. Pavla Hyvnara. Po mši svaté si zájemci před kostelem mohli prohlédnout
a přečíst připravené stojany, které zachycují historii rodiny, život Václava, život P. Pavla
a osobní vzpomínky na oba jmenované. V prostorách sálu Pohostinství U Kremlů byly
dále připraveny všechny sesbírané fotografie ze života bratrů.
Společného obědu se zúčastnilo okolo 180 hostů z řad místních občanů, farníků, rodiny,
dále z Ženklavy, Veřovic a Životic a dalších míst. Mše svaté a následného společného
obědu se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš
Curylo a místostarosta obce Mgr. Aleš Jarolím. Bohužel se ze zdravotních důvodů
nemohli zúčastnit dcera a syn Václava Hyvnara, kteří žijí v USA.
Program zakončil koncert v kostele, při kterém vystoupil žesťový kvintet, Komorní
orchestr Kopřivnice pod vedením Petra Lichnovského, studenti Masarykova gymnázia
Příbor pod vedením Renáty Navrátilové, profesorka gymnázia Blanka Hrubá
a v neposlední řadě Chrámová schóla Závišice pod vedením Aleše Kuběny. Během
koncertu jsme vedle žánrově různých profesionálně pojatých skladeb měli možnost
vyslechnout vzpomínky na oba bratry Václava i Pavla. Prvního vstupu se ujala neteř
bratrů, dalšího paní Jarmila Hajdová, která osobně znala pana Václava Hyvnara.
O osobní vzpomínky se také podělili P. Josef Říha, rodák ze Sedlnic a biskup
Mons. Martin David, který vzpomínal na dospívání v Ženklavě za působení P. Pavla.
Když jsme akci s Maruškou Šterbovou vymyslely, neměly jsme ani ponětí, jak vydařená
akce nakonec bude. Měly jsme díky jejím přípravám možnost setkat se s mnoha
zajímavými lidmi, vyslechnout dojemné a silné příběhy a hlouběji nahlédnout
do úchvatných životů P. Pavla, obětavého, pracovitého, trpělivého a laskavého kněze,
a JUDr. Václava, velkého vlastence, bojovníka za svobodu, demokracii a lidská práva.
Materiály, fotografie a vzpomínky, které se nám podařilo sesbírat, společně
s videozáznamy a fotografiemi z akce budou v dohledné době zveřejněny na webových
stránkách vytvořených za tímto účelem. O těchto webových stránkách Vás budeme
informovat.
Ráda bych na tomto místě moc poděkovala všem účinkujícím, všem organizátorům
a všem dobrovolníkům, bez nichž bychom akci vůbec nemohli uspořádat. Také velmi
děkuji obci za finanční podporu akce a za zapůjčení různého vybavení. Díky patří také
širší rodině obou bratrů, která nám poskytla nejen podporu, ale také spoustu materiálů,
fotografií a informací. Velký dík patří také Farnosti Štramberk, pod jejíž záštitou akce
proběhla, a v neposlední řadě všem zúčastněným.
Za organizační tým
Karolína Najzarová
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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 2021, 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),
informace včetně videonávodu k bezpečnému provedení ořezu stromoví:
https://www.cezdistribuce.cz/orezy

Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Měsíc říjen už v naší školce máme pomalu za sebou.
Témata týdne byla přizpůsobena ročnímu období, tedy podzimu, a tak
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí. Třeba o ovoci a zelenině,
kdy jsme si společně ve školce, mimo jiné, udělali ovocný salát nebo
razítka z brambor a papriky. O lese, o tom, co v něm roste a žije,
jsme se přesvědčili sami na našich procházkách. Jaké počasí nás může
na podzim překvapit, a že není drak jako drak si povídáme teď. Poslední
říjnový týden nás čeká téma Halloween, tedy jedno z podzimních tradičních témat,
se kterým je spojena taky společná akce s rodiči – „Dýňování.“
Děti stihly i první lekci bruslení, letos jezdíme na zimní stadion v Novém Jičíně.
Zahájili jsme naše kroužky, tento rok jich máme v nabídce hned pět, a to sice:
Angličtinu, sboreček Notičky, keramiku, dramatický kroužek a sportovky.
Čeká nás spousta zajímavých dní, akcí, her a společných zážitků a my věříme,
že budou všechny stejně krásné, klidně i krásnější.
Za kolektiv MŠ
Barbora Zahradníčková
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Měsíc říjen jsme zahájili již tradičním Jablíčkovým dnem. Děti si měly přinést
nejkrásnější jablíčko a maminky mohly napéct buchtu s jablíčkem. V letošním
ročníku soutěže byla nejoriginálnější jablíčka za celou dobu. Mohli jsme vidět
například jablíčko z lega, ozdobená jablíčka jako ptáčky, draka,
krále nebo ježečka. Fantazii se meze nekladly, a proto letošní
soutež byla jedna z nejvydařenějších. Děkujeme i všem
maminkám, které napekly spolu s dětmi vynikající bábovky.
Měli jsme možnost ochutnat štrúdl, plněné misky nebo také
jablečný dort.
V polovině měsíce jsme pořádali projektový den „Halloweenské dopoledne“, kdy
děti měly přijít ve strašidelných maskách. Většina dětí tak dorazila jako čarodějnice,
netopýři, černé kočky nebo také upíři. Měli jsme možnost
spatřit i dýně, víly či čerty, piráty nebo pokémony.
Všechny děti, které dorazily do školy v masce, byly
oceněny. V tento den byla i výuka přizpůsobena tématu
Halloween. Prvňáčci měli hledat v obrázcích dýní slabiky
a číst je, druháci a třeťáci tvořili Halloweenské věty
v českém jazyce, čtvrťáci a páťáci četli o tomto svátku
v rámci čtení s porozuměním.
Ke konci měsíce k nám přijela Policie ČR. Děti měly
přednášku o jejich práci, také si mohly vyzkoušet
dýchání do alkohol testeru, zapínání majáků a houkačky
v policejním autě, podívaly se na zbraně nebo také si
vyzkoušely pouta. Byl to obrovský zážitek pro děti
i učitele.
V pátek 22. 10. se konal projektový den „Tradiční řemesla“. Děti si mohly vyrobit
dekorace z keramiky. Vyzkoušely si tak práci s keramickou hlínou, vykrajování
a také zdobení.
V pondělí 25. 10. si 5. ročník připravil Svačinkový den pro ostatní děti ze školy.
Jelikož v 5. ročníku je pouze 6 žáků, měli před sebou velkou výzvu udělat dostatek
svačinek pro zbytek dětí. Děti z jiných ročníků si tak mohly koupit jednu svačinku
za 5 Kč. Výtěžek z této akce jde dětem, které akci pořádaly a následně si samy
rozhodnou, co si za to koupí do třídy.
V tomto měsíci jsme ve školní družině měli keramické odpoledne, kdy si děti mohly
vyrobit libovolně vlastní výrobek. Podzimní tvoření školní výzdoby nebo také
Halloweenské tvoření nebylo výjimkou. Za hezkého počasí jsme se snažili být co
nejvíce venku, tedy na školní zahradě či víceúčelovém hřišti. Za škaredého počasí
jsme navštěvovali tělocvičnu, kde jsme si mohli zasportovat. Na konci měsíce nás
navštívili ve školní družince místní dobrovolní hasiči, kteří dětem přiblížili svou
práci.
Štěpánka Tománková, vychovatelka ŠD
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Zlepšování kvality ovzduší
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Zprávy od judistů
Pohár olympijských nadějí 18.9.2021 Frýdek Místek Dobrá
Jan Michálek 2.místo
Tadeáš Bártek 3.místo
Štěpán Michálek 3.ve skupině
Václav Burgert a Kryštof Talpa 4.ve skupině

Velká cena Ostravy 18. 9. 2021
Kryštof Talpa a Jan Michálek 3.místo
František Bajer a Kristián Horák 5.místo
Ladislav Bajer 8.místo

Mistrovství České republiky v Olomouci
Václav Jašek se v kategorii +100 kg umístil těsně pod stupni vítězů na 4.místě!!!
11

Zpravodaj/listopad 2021

Krajský přebor žáků - Ostrava 9. 10. 2021

František Bajer 3.místo
Kristián Horák 5.místo

Turnaj benjamínků - Štramberk 15. 10. 2021
2.místo: Jan Hajník a Ladislav Bajer
3.místo: Sofie Hajníková
5.místo: Alexandr Londin, Matěj Olajoš, Kryštof Talpa
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