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Zpravodaj/květen 2015 
 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / K V Ě T E N  2 0 1 5 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

25 let 
SAMOSTATNOSTI 
OBCE  ZÁVIŠICE 

1990 - 2015 

Vzpomínková akce 

Hyvnarova vyhlídka v Závišicích 

Již v loňském roce jsme začali budovat naučnou stezku 
kolem obce s vyhlídkou pana JUDr. Václava Hyvnara, 
která je umístěna na louce pod mysliveckou chatou.  
Tato vyhlídka bude v průběhu měsíce května slavnostně 
otevřena za přítomnosti jeho potomků  z USA. O termí-
nu budete informováni prostřednictvím SMS, plakátů     
a na www.zavisice.cz 
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Důležité upozornění - zákaz hlučných činností a spalování 

      Je tady jaro a každý z nás chce mít zahrádku krásnou, upravenou         
a posečenou. S jarem jsou spojené i první  opékací a grilovací akce větších 
či menších rozměrů. To vše s sebou přináší i vedlejší produkty jako jsou 
hluk a někdy i zápach. Mějte na paměti, že v Závišicích platí obecně zá-
vazná vyhláška, kterou se stanovují na území obce podmínky k pálení 
suchých rostlinných materiálů. Tato vyhláška upravuje nebo přímo zaka-
zuje pálení zbytků zeleně ze zahrad,  luk a lesů, kdy ve správním řízení   
za porušení této OZV hrozí pokuta i několika tisíc korun. 
     Co se týká likvidace zbytků ze zahrad, takzvaný biologicky rozložitelný odpad, 
obec Závišice nabízí hned několik možností: 
- v loňském roce jsme poskytli kompostéry pro přihlášené zájemce zdarma, 
- mimo to již několik let svážíme BRO v hnědých kontejnerech, 
- a již je zažité to, že zajíždíme k žadatelům a drtíme větve na zahradách obecním 
  štěpkovačem  
I přesto se najdou hříšníci, kteří spalují, co se nemá nebo nacpou větve do hnědých     
kontejnerů, čímž je zaplní na úkor sousedů, kteří nemají šanci pak cokoliv odložit. 
Kontejnery na BRO jsou určeny pouze na zbytky ze zahrad a domácností, ne na celou 
produkci.  

Taktéž je platná Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci 
hlučných činností. V této OZV je přímo uvedeno, že se nesmějí používat hluč-
né stroje (sekačky, pily, brusky a podobně) o nedělích, státních svátcích           
a ostatních svátcích. Také je zde určeno, co je noční klid a jeho  porušování,     
za které hrozí citelná pokuta. 

I přes existenci zákazů a omezení ve výše uvedených předpisech se objevují případy 
jejich porušování ze strany některých občanů. 
     Děkujeme převážné většině těch slušných, kteří tyto zákazy neporušují. 
                                                                                                                    Zdeněk Vajda 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
ve středu 20. 5. 2015 od 17.00 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 
 

Program bude zveřejněn v oznámení o zasedání na úřední desce (naproti ObÚ), 
na http://www.zavisice.cz/uredni-deska.php a na plakátovacích plochách. 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 
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Český den proti rakovině 

     Ve středu 13. května budou na různých místech 
nabízet žlutě oděné skupinky dětí a studentů květ 
měsíčku zahradního se stříbrnou stuhou. Ne každý, 
kdo by rád pomohl dobré věci, má tu možnost  
natrefit na prodávající skupinky, proto jsem se       
i letos připojila k výzvě a objednala 150 ks. Budu 
je prodávat 13. května od 15.30 hod. v zasedací 
místnosti ObÚ při schůzce důchodců. Cena kytič-
ky je 20 Kč a více. Dobročinnosti se meze nekla-
dou. Doprodej kytiček bude další dny, jen je třeba 
mne kontaktovat tel. 725 589 089 a domluvíme se. 
Za pochopení  děkuje 

                                                                                                     
Jaromíra Hajdová 

Valná hromada honebního společenstva 

Starosta honebního společenstva ZÁVIŠICE-ŠTRAMBERK 
zve majitele honebních pozemků 

na valnou hromadu, která se uskuteční 
v pátek 29. května od 17 hodin v Pohostinství U Kremlů. 

Na programu jsou informace zástupců Mysliveckého sdružení, 
informace o činnosti honebního společenstva apod. 

 

Nedílnou součástí VALNÉ HROMADY honebního společenstva bude 
tradiční posezení při SRNČÍM GULÁŠI 

 

Zdeněk Vajda, starosta honebního společenstva 

Sběr papíru 
 a plastových víček z PET lahví pokračuje 

V dubnu jsme odvezli na OÚ Rybí 1 pytel víček, takže opět pokračujeme ve sběru 
víček i papíru. 

Jaromíra Hajdová 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 
Oldřich Hyvnar 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
5. 5. 
2. 6. 

Jan Hyvnar 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se bude konat 

 

ve středu 13. 5. 2015 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

Zájezd Klubu důchodců 
se uskuteční  6. 5. 2015 

Odjezd v 7.30 hod. od obecního úřadu. 

 
Spolek Za Opavu, obec Závišice a MŠ a ZŠ Závišice pořádali 
v zasedací místnosti ObÚ výstavu  fotografií kostelů a kapliček 
„Necháme to tak?“.  
Návštěvníci této výstavy přispěli na dobrovolném vstupném 
1.415 Kč. 

Poděkování 
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Obec Závišice – Kulturní komise 

 

pořádá 

DEN DĚTÍ 
                           

Kdy:  sobota 30. května 2015 v 15:00 

Kde: Zahrada Pohostinství u Kremlů 
 

Pestrý program pro všechny děti 
 

15:00 – 17:00 Cesta za pohádkou 

17:30 Další program pro děti 
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MO KDU-ČSL Závišice zve všechny občany na tradiční 

 

SVATODUŠNÍ ŠKVAŘENICI 
 

V neděli 24. května 2015  

Od 15 hodin 

Na zahradě Pohostinství U Kremlů v Závišicích 

K poslechu a tanci zahraje Dechová hudba ZÁVIŠANKA 

Součástí akce bude PŘÁTELSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ  

na hřišti TJ Závišice 

 

Chléb, vejce, slaninu s sebou  

Kulturní komise obce Závišice pořádá 
v sobotu 13. června 2015 

na zahradě Pohostinství U Kremlů 
 

K R E M L F E S T  2015  
festival amatérských kapel  

Připravujeme 

Velikonoční skautské kuřátko 2015 

Letos jsme se ve dnech 2. – 3. dubna opět zapojily do celostátní sbírky 
„POMOZTE DĚTEM“. Ve dnech sbírky jsme před Obecním úřadem 
v Závišicích rozdávaly za příspěvek do kasičky námi vyrobené perníčky, 
malovaná vajíčka, kuřátka ve skořápce, zajíčky na špejli a další. 
Podařilo se nám vybrat 2.662 Kč.  
Výtěžek z této sbírkové akce putuje na podporu dětí a mládeže, které 
jsou postižené, zanedbávané či ohrožené.  Děkujeme všem, kteří přispěli!!!  
                                                                                                 Skautský oddíl Minehawa 
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Na základě dohody ředitelství školy se zřizovatelem 
bude Mateřská škola Závišice 

 uzavřena v době letních prázdnin v termínu 
od 13. 7. 2015 do 14. 8. 2015. 

 
                                                            Mgr., Bc. Šárka Chalupová 

Oznámení o omezení provozu mateřské školy 

MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Na začátku dubna jsme se pilně chystali na příchod Velikonoc, zdobili jsme 
kraslice a pekli beránka. Celý tento měsíc se nesl v duchu ochrany přírody   
a pozorování života v ní. Provětrali jsme všechny naše hračky na pískovišti  
a podnikali jsme delší vycházky do okolí naší vesnice. Jednou z těchto vy-
cházek byla návštěva Boroveckých rybníků, kde jsme pozorovali život   
kolem nich. Také jsme byli pozorovat život u Kajzedráku a u potoka. 
V rámci Dne Země jsme uklidili okolí naší školy a pečlivě naší zahradu. 

Děti hrabaly kamínky, sbíraly odpadky a vymýšlely čím vším naší zahradu můžeme 
oživit. Také nás navštívilo divadélko Leonka s představením Jak skřítek Vítek roztan-
čil kytičky. V mateřské škole proběhl Zápis do MŠ. Sovičky vystupovaly pro místní 
důchodce, kterým zatančily, zahrály na flétny a recitovaly. Děti ze třídy Soviček       
se zúčastnily atletického minivíceboje mateřských škol, kde jsme sice skončili posled-
ní, ale nasbírali jsme nové užitečné zkušenosti a hlavně jsme se zúčastnili.  

                                                                                                     Bohdana Jarolímová 



9 

Zpravodaj/květen 2015 

Mgr. Aleš Jarolím 

ŠKOLA   

Po krátkém odpočinku na začátku dubna jsme se zase všichni pustili s chutí do práce.  
Stejně jako v minulosti tak i v roce 2015 Okresní sdružení hasičů Nový Jičín vyhlási-
lo soutěž "Požární ochrana očima dětí". A stejně jako loni tak i letos se této soutěže 
zúčastnila i naše škola. V měsíci březnu děti malovaly výkresy s hasičskou témati-
kou. 9. dubna přišli do školy vyhlásit vítěze dva členové místních hasičů a nejpěk-
nější obrázky postoupily do okresního kola. 
 
V letošním školním roce jsme se také zúčastnili soutěže „ Třídíme se zvířátky v ZOO 
Ostrava“. Tento vzdělávací program představuje soutěž tříčlenných kolektivů žáků 
pod vedením pedagoga.  Jedna škola mohla do soutěže zapojit nejvýše dva soutěžní 
týmy. Každý tým musel nejprve splnit korespondenční 1. soutěžní kolo. K jeho spl-
nění bylo zapotřebí navštívit Zoo Ostrava. My jsme se za zvířátky rozjeli v pátek    
10. dubna a všechny zadané úkoly jsme úspěšně splnili. 

 
Ve čtvrtek 16. dubna se v DDM v Kopřivnici konala pěvecká 
soutěž „Lubinský zpěváček“. A naši mladí zpěváčci nám udělali 
moc velkou radost. Kateřina Matulová vyhrála kategorii 2. tříd, 
mezi „třeťáky“ skončil Ondřej Neuwirth na 3. místě, v kategorii 
4. tříd obsadil Michal Kuběna 2. místo a Michaela Váňová skon-
čila na 3. místě v kategorii 5. tříd. Gratulujeme.    
 

22. dubna jsme si ve škole připomněli svátek, který na tento den připadá. Je to svá-
tek naší Země, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci 
života. U nás jsme tomuto svátku věnovali projektový den. Hned ráno se děti rozběh-
ly, rozděleny do skupinek, po školní zahradě, kde na ně čekaly úkoly týkající se tří-
dění odpadu a ochrany životního prostředí. Po jejich splnění si nasbíraly potřebné 
množství přírodního materiálu k dozdobení zvířátek a pohádkových postav z PET 
láhví, které ve skupinkách vyráběly ve svých třídách. Toto tvoření děti velice bavilo 
a všechny vyrobené postavičky byly moc pěkné.  

Ve čtvrtek 23. dubna si žáčci 4. a  5. ročníku opět osvěžili své 
znalosti o chování v dopravních situacích. V budově školy se 
totiž uskutečnila třetí (teoretická) část dopravní výchovy, která 
navazovala na část praktickou, kterou naši žáci absolvovali již 
v říjnu na dopravním hřišti v Kopřivnici. 
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DÁVNÝ ŽIVOT PŘEDKŮ 

Josef Adamec 

Pokračování příště 

2 
 
Třicetiletá válka zpustošila země České koruny a uvrhla do nouze tolik obyvatel-

stva, co žádná jiná bouře před tím – ani husitských válek nevyjímaje. Byla zpustoše-
na celá panství: v brněnském kraji 22, v olomouckém 19, v hradišťském  
20 a v přerovském kraji 30 panství. Mnozí držitelé velkých panství žádali sněm, aby 
jim „starý rest povinné kontribuce prominut byl“. Někteří dostávali od sněmu roční 
almužnu 50, 40, 30, 20 i 10 zlatých. Je pochopitelné, že Ferdinand II. založil 
v Olomouci nadační konvikt, v němž studovali synové zchudlých šlechticů a kandi-
dáti kněžského stavu. 

Ještě roku 1656 bylo na Moravě zcela opuštěné a pusté jedno město a 87 vesnic, 
ve Slezsku dvě města a 43 vesnic. Ve Štramberku bylo ze dvaceti domků chalupníků 
šest pustých. Vrchnost pečovala o to, aby opuštěné grunty a obce byly znovu obydle-
ny a aby se země opět hospodářsky pozvedla. Sedlák, který se znovu vrátil ke zpust-
lému hospodářství, neměl dobytka ani nářadí a tak bylo často vídat, jak soused pomá-
há táhnout sousedovi pluh a brány, nebo tak činily žena a děti. 

Dr. Béda Dudík ve švédských archivech nalezl, že švédská vojska zničila a spálila 
v naší vlasti více než 2170 vesnic, 138 měst, 396 hradů. Přitom odvezla z naší země 
nesmírné množství drahocenných knih, obrazů, nádob, ozdobných předmětů  
a peněz. 

     Ferdinand III. vydal 1. 9. 1650 na sněmu „propozici danou 

ve Vídni dne 9. srpna 1650, aby města, městečka, vesnice         

a grunty až doposavad zpustlé a zbořené, zase k svému vyzdvi-

žení a zvelebení přijíti mohly. Osoby, které se takových gruntů 

ujaly, aby je zdvihly a napravily, aby byly osvobozeny od všeli-

kých daní a kontribucí na tři léta. Též po tři roky měli stavové 

na svých panstvích poddaným zase se navracejícím na grunty, 

nebo i nově příchozím usedlým prominout všechny roboty. 

Podobně mělo se dít v městech těm občanům a měšťanům  

a poddaným, kteří se ujmou gruntů a domů opuštěných, aby je 

zase zvelebili, vyzdvihli a drželi“. Sněm s tím projevil souhlas. 
     Mnohé krajiny, zvláště hornaté, zpustly též proto, že          
za třicetileté války zarostly silnice a cesty a při nich se zdržo-

vali i loupežníci. Proto sněm 1. 9. 1650 rozhodl, „…aby loupeže a mordy odvráceny 

byly, dříve než začne jaro, aby od mnoha let zarostlé cesty a silnice, obzvláště        

při dolinách a houštinách z obojí strany na dva obyčejné zemské provazce zšíři vyse-

kali a vymýtili, zrostliny pak vypálili a vykořenili…“. 

Obr.3: Ferdinand III. 
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Tři tituly z kraje pro závišické judo 

     V sobotu 28. března se po roce sjeli do Ostravy dorostenci, junioři a muži, aby bojo-
vali o tituly na přeborech Moravskoslezského kraje v JUDO. Závišický oddíl vyslal    
na toto prestižní klání své čtyři zástupce, kteří obsadili všechny tři kategorie. 
     V dorostencích ve váze do 50 kg se nejprve pokusil Radek Rýpar získat svůj premi-
érový titul. Tato nejlehčí dorostenecká  kategorie byla sice obsazena jen dvěma judisty, 
ale o to úpornější to byly souboje. V zápasech na dvě vítězství měl v prvním kole evi-
dentně navrch Patrik Franek z Baníku Ostrava. Hned na začátku se ujal vedení na juko, 
ke kterému přidal zakrátko další. Marně se závišický dorostenec snažil proniknout   
přes obrannou hradbu soupeře. Když pak ve druhé polovině bodoval domácí Franek   
na wazari, dokázal si tento náskok zkušeně pohlídat až do konce. Ve druhém vzájem-
ném zápase se už pralo o všechno. Radek Rýpar věděl, že jedině výhra mu zaručí roz-
hodující třetí zápas a podle toho taky do tohoto zápasu vletěl. Tentokrát se situace zcela 

obrátila. Rýpar bojoval jako vyměněný a po druhém 
wazari strhl vítězství na svou stranu. Rozhodnout 
tedy měl třetí duel. Do něj ale Franek kvůli zranění 
nenastoupil, a tak bez boje se z celkového vítězství 
radoval závišický judista. 
     Mezi juniory nastoupil po půlroční pauze David 
Hyvnar. Zraněné koleno z posledního podzimního 
zápasu finále dorostenecké ligy bylo už měsíc 
podrobováno intenzivnímu zatížení a nyní byl čas 
vyzkoušet jej v ostrých zápasech. Závišická naděje 
nastoupila na opačnou stranu váhového spektra než 
Radek Rýpar a startovala v kategorii do 100 kg. 

Taky zde bojovali spolu dva borci. Na rozdíl od lehkých dorosteneckých vah, tady ale 
k žádným pochybnostem nedošlo. Domácího Michala Koláře z JUDO clubu Městská 
policie Ostrava zdolal v prvním zápase chvatem soto maki komi a ani ve druhém nepři-
pustil závišický junior žádné pochybení. Vítězná byla tentokrát technika ouči gari, která 
mu zajistila i celkové prvenství. 
     Mezi muži ve váze do 73 kg se pokoušel zkompletovat závišický hattrick Adam 
Kahánek. Do tabulky se k němu přidal a o umístění na čelních pozicích bojoval taky 
další ze závišického čtyřlístku Jan Musil. Celkem se o prvenství v této kategorii utkalo 
pět borců. Do prvního zápasu určil los oba závišické  judisty. Oddílovou bitvu pro sebe 
strhl technikou páčení Adam Kahánek. V dalších zápasech pak pokračoval Jan Musil  
se střídavými úspěchy. V utkání s Lukášem Večerkou ze Stonavy zvítězil, ale 
v následujícím, s karvinským Radkem Krnáčem, prohrál na držení. Poslední zápas 
s Petrem Durčákem z Baníku Karviná měl rozhodnout o postavení na stupních vítězů. 
Tuhý boj plný zvratů ukončil pár vteřin před koncem Jan Musil. Krásným chvatem    
uči mata dotaženým na ippon určil, kdo obsadí bronzovou příčku stupňů vítězů             
a po delší závodní pauze se radoval z cenného kovu.  
     Adam Kahánek si po prvním vyhraném zápase připsal do tabulky ještě dvě vítězství 
nad Večerkem a Durčákem a o zlato pak bojoval s Radkem Krnáčem. Tento karvinský 
borec ukazoval ve všech zápasech svou sílu a do rozhodujícího utkání nastoupil               

zleva David Hyvnar, Adam Kahánek,  
         Radek Rýpar, Jan Musil 
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s odhodláním urvat vítězství pro sebe. Stejnou motivaci měl i Adam Kahánek, který 
navíc do Ostravy přijel taky obhajovat titul z loňského roku. Silové judo obou soupeřů 
zvedalo diváky ze sedadel. V rychlém sledu prováděné nástupy do chvatů ale dlouho 
nepřinesly nikomu potřebné bodové ohodnocení. Až v druhé polovině zápasu po pečli-
vém načasování zaútočil závišický judista chvatem sode curi comi goši. Tím přetavil 
své úsilí do zisku zlata a rozřešil tak tajenku, kdo bude pro letošní rok krajským šampi-
ónem váhy do 73 kg.  

     K vynikajícím třem titulům a k jedné bronzové medaili přidal 
ještě další stříbro David Hyvnar. Coby junior neodolal možnosti 
startovat i mezi muži. V tabulce těžkých vah do 100 kg se vůbec 
neztratil. Všechny úvodní zápasy vyhrál na ippon a podlehl jen 
zkušenému Dušanu Kozovi z Baníku Ostrava.  
     Na vynikající výkony z krajského města dal odpověď starším 
oddílovým kolegům Filip Hanzelka. V sousední Karviné se zú-
častnil rovněž v sobotu 28. března mezinárodního velikonočního 
turnaje. V kategorii starších žáků do 46 kg nedal soupeřům nej-
menší šanci a zaslouženě vybojoval zlatou medaili. 
                                                                               Filip Hanzelka 

 
                                                        TJ Závišice  
                                                             nabízí 
                                  dětem ve věku od 6- ti do 15 – ti let 
 
         výuku tenisu v tenisové škole pod vedením kvalifikovaného trenéra 
 
             Tréninky budou každou sobotu od 16:30 hodin na tenisovém kurtu 
                    

Přihlášky do 20.5.2015 na e-mail: milangilar@gmail.com 
 

Bližší informace budou sděleny na prvním tréninku 30.5.2015,  
počet účastníků omezen. 

Libor Kahánek  
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Placená inzerce 

Zajímá tě zdravější životní styl? 
Baví tě pracovat s lidma? 
Rád pracuješ na sobě? 
HLEDÁME NOVÉ KOUČE DO TÝMU. 
V případě zájmu volejte stejné tel. číslo 

Klempířství, pokrývačství 
JAROSLAV NEVRLÝ, RYBÍ 354 

nabízí a provádí: 
 

práce klempířské i pokrývačské, natěračské 
a izolaci střech (lepenkových), 

drobné opravy 
 

Volejte po 18. hod. tel.: 704 429 464  
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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 5/2015 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 4. 2015, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.cz, www.zavisice.cz* 
Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143* 
Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 
22. 5. 2015*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

KOMINICTVÍ PAVLÁT 
nabízí v termínech 16. a 23. 5. 2015 
provedení kontroly a čištění komínů 

dle Nařízení vlády 91/2010 Sb. 
Cena kontroly, čištění a vystavení protokolu: 

za 1.komín 390 Kč, za další komín ve stejném domě 90 Kč. 
Zájemci o čištění v uvedených termínech 
 hlaste se na ObÚ Závišice do 7. 5. 2015. 

V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit  
na tel.: 776 833 159, 775 726 292 

DISCO VEČER 
 VE STYLU NEJEN 90. LET 

 

Pátek 8. 5. 2015 od 19.00 hod.  
Bowling Závišice 

 

Hraje DJ Paul Doctor - hudba k tanci i poslechu 
 

VSTUPNÉ 30,- Kč 
 

AKCE FERNET 4cl 20,-Kč 
 

možnost objednání míst tel. 736 245 795 


