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Zpravodaj/duben 2016 

Pytlový sběr plastů 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E  D U B E N  2 0 1 6 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Průběžně informujeme o zkušebním provozu sběru plastů ve žlutých pytlích, který 
jsme zahájili v lednu tohoto roku. 

Počet domácností, které o tuto službu mají zájem, se zvyšuje a přibývá        
i množství posbíraných žlutých pytlů. Záměrně zmiňuji „žlutých“, v jiných 
pytlích a ostatní plasty nebudou sbírány (patří do žlutých kontejnerů          
na tříděný odpad). V průběhu zkušebního období se snažíme odstraňovat 
chyby a doladit celý systém. Musíme svézt desítky pytlů od domů a násled-
ně co nejdříve zajistit odvoz do sběrny. Chtěli jsme sbírat pravidelně vždy 
poslední čtvrtek v měsíci, ale termíny svozů musíme upravit vzhledem      
ke konečnému dopravci.  

Předpokládané termíny svozů: 
21.4., 19.5., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 15.11., 29.12. 
- občané zapojeni do systému jsou o termínu svozu vždy předem informování 
  prostřednictvím SMS 
- odkládejte plné a zavázané pytle (plast zmačkejte) 
- na místě sběru Vám bude ponechán nový pytel (kus za kus), proto pytle neodkládejte 
  ke kontejnerům na tříděný odpad                                                                                                          
Pokud se do tohoto systému chcete zapojit, vyzvedněte si zdarma žluté pytle na úřadě. 
                                                                                                     Zdeněk Vajda, starosta 

Sběr biologicky rozložitelného odpadu 

Sběr BRO (hnědé kontejnery) bude zahájen od 16. týdne. 

Myslivecké sdružení v Závišicích pořádá 
 sběr kovového odpadu  

 ve čtvrtek 7. 4. 2016 po 16. hod. 
 Žádáme občany, aby šrot chystali k cestě až v den sběru. 

Sběr kovového odpadu 
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Očkování psů 

V pondělí  11. dubna 2016 se bude konat  
očkování psů od 3 měsíců stáří:   

   horní konec - u hasičské zbrojnice    16.00 - 16.15 hod. 
   dolní konec - u transformátoru          16.20 - 16.30 hod. 
   Paseky - u kravína                             16.35 - 16.45 hod. 

Cena 120 Kč 
Očkovací průkazy s sebou!  

Víčka a hliník pro Nikolku 

Sběr víček a hliníku pokračuje.  
Díky těm, co sbírají a nosí do ZŠ. Tímto šetří životní prostředí. 

10. zastávka – paní Kuběnová 
                        (pod hřbitovem) 
11. zastávka – pan Jaroslav Gajdušek 
12. zastávka – Macháčkovi 
13. zastávka – Lichnovští (Padol) 
14. zastávka – Hanzelkovi (statek) 
15. zastávka – pan Rostislav Michálek 
16. zastávka – Macháčkovi 
                        (pod kapličkou) 
17. ukončení – Bajerovi (Paseky) 

  1. začínáme u kostela (směr hasič.zbrojnice) 
  2. zastávka – pan Antonín Váňa 
  3. zastávka – pan Slávek Dostál 
  4. zastávka – pan starosta Z. Vajda 
  5. zastávka – paní Hajdová 
  6. zastávka – pan Hyvnar (statek) 
  7. zastávka – Vojkůvkovi (rozcestí) 
  8. zastávka – pan Miloš Velčovský 
                        a Kuběnovi (mlýn) 
  9. zastávka – Tůmovi 
   

Žehnání polím, loukám a zahradám 

V neděli 24. dubna 2016 od 14 hodin bude Závišicemi projíždět koňský povoz        
s naším panem farářem a kapelou. Jaro se probouzí a my chceme vyprosit Boží     
požehnání pro naši úrodu, ale i hudbou oslavit příchod jara. Kdo bude chtít, dostane 
posvěcený kříž, který si přenese do zahrádky.  
 

  Plánovaná trasa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Další zastávky podle zájmu.  
Když to bude možné, rádi zastavíme i u VÁS!  Tel. 737472741 
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v pátek 15. dubna 2016 
 

ve čtvrtek  14. dubna 2016 
 

Sběr nadměrného odpadu 

                
 
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na čtyři místa v obci: 
na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti naproti kostela 
a na horním konci u lávky.  

                               ANO                                                              NE 
 nábytek a jeho části    pneumatiky 
 podlahové krytiny   biologický odpad 
 matrace     stavební sutě a materiál 
   oblečení a obuv    (např. střešní tašky, okna) 
 drátěné a tabulkové sklo   sklo 
 igelit     kovový šrot (např. pletivo,plech) 
 polystyren    elektrospotřebiče 
 lustry, nádobí    (televizory,ledničky) 
 hadry,záclony,deky,peřiny   oleje,barvy,laky,rozpouštědla 
 WC,umyvadla,dřezy   zářivkové trubice 
 bedny, přepravky    hnojiva,léky 
 plast.nádoby(kbelíky,vanky)  mater.obsah.dehet,azbest 
 hadice     a jiné chemikálie 
 zrcadla                                                          papír,noviny,časopisy 

Sběr nebezpečného odpadu 

  
     
 

Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně: 
               před obecním úřadem                                     15.00 - 15.45 hod. 
               dolní konec - u transformátoru                       15.50 - 16.15 hod. 
               Paseky - u Matulů                                           16.20 - 16.40 hod. 
               Paseky - u Bajerů                                            16.45 - 17.00 hod. 

                                ANO                                                            NE 
 mazací a motorové oleje                 televizory, ledničky 
 rozpouštědla, kyseliny                                   (odevzdat do E-domku) 
 barvy, laky, lepidla  
 hnojiva, léky                                                  zářivky, baterie, akumulátory 
 materiály obsah. dehet, azbest                       (odevzdat do E-domku) 
              obaly obsahující nebezpečné látky                             
 jiné chemikálie                                              pneumatiky (odevzdat prodejci 
                                                                                     zdarma nebo ve sběrném dvoře 
                                                                                     v Kopřivnice za úplatu)  

S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za odpad na r. 2016,  
případně občanský průkaz. 
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Do E-domku nepatří pneumatiky, obyčejné, reflektorové a halogenové žárovky 

Sběr velkých elektrozařízení 

Vysloužilé velké elektrospotřebiče můžete odevzdávat do přístřešku, tzv. E-domku,  

Provozní doba E-domku: 
Pondělí         13 - 17 hodin 
Středa           13 - 17 hodin 

E-domek je určen pro odkládání těchto elektrozařízení: 

∗ chladničky a mrazničky  

∗ velké domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, vysavače, pračky, 
                                                     kuchyň. sporáky,…) 
∗ televizory, počítačové monitory 

∗ výpočetní technika (počítače, notebooky, tiskárny)  

∗ spotřební elektronika (rádia, magnetofony, videopřehrávače, 

            DVD přehrávače, věže, domácí kina, gramofony, videokamery,... )   

∗ hračky, vybavení pro volný čas a sport (autodráhy, joysticky,…) 

∗ elektronické nářadí a nástroje 

                         Do E-domku můžete dále odevzdávat:  
 
 
- lineární (trubicové) zářivky 
 
- kompaktní úsporné zářivky se závitovou paticí  
 
- kompaktní úsporné zářivky s nástrčkovou paticí  
 
- halogenidové, sodíkové a směsové výbojky 
 
- světelné zdroje s LED diodami 
 

E-domek 

je umístěn za budovou Obecního úřadu Závišice 

(lze odevzdat pouze v kompletním stavu) 
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Sběr 
malých elektrozařízení 

E-box 

je umístěn za vstupními dveřmi 
budovy Obecního úřadu Závišice  

Kontejner na malé spotřebiče 

                                   nefunkční malé elektrospotřebiče 
 - kalkulačky, telefony, rádia, MP3 přehrávače, discmany, videokamery, žehličky, 
   fény, varné konvice, fotoaparáty, DVD přehrávače, dálkové ovladače, elektrické 
   hračky, drobné počítačové vybavení (klávesnice, myši), … 
                     můžete odkládat do těchto sběrných nádob:                    

Zde patří i baterie, akumulátory 
(vhazujte do oddělené části E-boxu nad vhozovým otvorem)  

                    

 Do E-boxu a kontejneru na malé spotřebiče nepatří: 
- zářivky, výbojky (odevzdejte do E-domku) 

              - obyčejné žárovky (patří do popelnice) 

je umístěn 
za budovou Obecního úřadu Závišice 

 

 

Do tohoto kontejneru nepatří baterie, akumulátory 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD! 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Irena Kuběnová 
Anna Kubínová 
Josefa Busková 
Hana Lichnovská 
Milada Rašková 

Jiří Bajer 
Jaroslava Lojdová 
Marie Šimíčková 
Ladislav Jurečka 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
  19. 4. 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 6. 4. 2016 v 16 hod.  
v zasedací místnosti ObÚ. 

Klub důchodců pořádá 
 

pro všechny občany 
 

přednášku 
 o změnách pravidel silničního provozu,  

která platí od roku 2016. 
 

Přednášet bude zkušený lektor pan Marek. 
 

Akce se uskuteční ve středu 13. 4. 2016 
v 16 hod. v zasedací místnosti ObÚ. 

Účastnický poplatek 20 Kč. 
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  Obec Závišice – Komise životního prostředí 
a skautský oddíl Minehawa 

pořádají 

DEN ZEMĚDEN ZEMĚDEN ZEMĚDEN ZEMĚ    

V pátek 22. dubna 2016 v 16
00

 

Sraz před obecním úřadem. 

Pojďme společně uklidit nepořádek  

a černé skládky v našem okolí!!! 

 

Na konci akce jste zváni na opékání špekáčků  

na zahradě Pohostinství u Kremlů. 
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Doprovodná akce: 
 

STAVĚNÍ MÁJE 
 

na zahradě za Pohostinstvím U Kremlů 
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                      MATEŘSKÁ ŠKOLA   
Ráda bych Vám milí čtenáři shrnula první měsíce letošního roku 
v naší mateřince. V únoru předškoláci ze Soviček absolvovali zápis   
do základní školy a už se na tento životní krok všichni pečlivě připra-

vují. Navštívili jsme několik kulturních akcí a to loutkové divadlo Rolnička 
v Kopřivnici s představením Pohádky o drakovi a Beskydské divadlo v Novém 
Jičíně s Příběhy včelích medvídků. Obě představení se dětem velice líbily.  

Březen byl měsícem knihy a my jsme proto navštívili 
také místní knihovnu, kde si paní knihovnice pro nás 
připravila velice pěkný program a děti se mnohé        
o významu knih a knihovny dozvěděly.  
Společně jsme vynesli zimu ze vsi na akci mateřské 

školy „Vítání jara“, při kterém jsme v slavnostním průvodu, 
za doprovodu jarních písní a básní, vynesli Mařenu a posla-
li ji po vodě pryč. Ve školce proběhly také Velikonoční 
dílny s rodiči, kde si děti vyrobily kraslice, perníkové   
dobroty a velikonočního zajíčka.  
S přicházejícím jarem začínáme pracovat na našem novém 
školním záhonu, kde budeme pěstovat ovoce a zeleninu. 
Společně s rodiči také uklidíme naší zahradu a založíme 
bylinkovou spirálu. Začneme si plnými doušky užívat sluníčka a příjemného 
jarního počasí a podnikneme výlety do okolí Závišic. V nejbližší době nás 
čeká výlet k Boroveckým rybníkům, kde budeme pozorovat život kolem nich. 
                                                                                     Bohdana Jarolímová  

Velikonoční skautské kuřátko 2016 

Letos jsme se dne 24. března opět zapojily do celostátní sbírky 
„POMOZTE DĚTEM“. Před Obecním úřadem v Závišicích jsme rozdá-
valy za příspěvek do kasičky námi vyrobené perníčky, malovaná vajíčka, 
zajíčky na špejli a další.  
Podařilo se nám vybrat 3.300 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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ŠKOLA   
Protože březen patří každoročně čtenářům, navštívili jsme hned 1. března městskou 
knihovnu v Kopřivnici, kde pro nás byly připraveny dvě besedy: Podivné pohádky   
pro 1. a 2. ročník a Regionální pověsti pro žáky 3. až 5. ročníku. 
V pondělí 7. března se žáci 3. – 5. ročníku zúčastnili kurzu enkaustického malování 
(malování horkým voskem) na Fojtství v Kopřivnici. Děti si z tohoto kurzu přivezly 
krásně ozdobená velikonoční vajíčka. 
V úterý 15. března proběhlo na naší škole školní kolo pěvecké soutěže „Lubinský 
zpěváček“. Ti nejlepší postoupili do finále, které se bude konat v dubnu v DDM 
Kopřivnice. 
Hned následující den 16. března jsme navštívili muzeum v Příboře, kde pro nás byla 
připravena beseda o tradicích spojených s Velikonocemi a příchodem jara. Tentýž den 
odpoledne se do naší školy sešly maminky, které se přihlásily na velikonoční tvoření. 
Domů si odnášely vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace. 
V úterý 22. března jsme se v Kulturním domě v Kopřivnici zaposlouchali do krásných 
písniček školních pěveckých sborů u příležitosti Jarního koncertu. 
Středu 23. března jsem pojali sportovně a proto jsme celé dopoledne strávili na zim-
ním stadionu v Kopřivnici, kde jsme si s chutí všichni zabruslili. Odpoledne jsme se 
pak všichni sešli ve škole na již tradiční přenocování ve škole. Po vydatné večeři       
za námi přijely členky Smiling dogu se svými čtyřnohými kamarády, aby nám před-
vedly, co všechno jejich pejsci umí a předvedly to dětem. Poté byla pro děti připrave-
na bojová hra o hledání pokladu a poté již se děti vydaly na dlouho očekávanou stezku 
odvahy setmělými chodbami naší školy. Pak se všichni odebrali na kutě a únavou 
usnuli. Ráno si je rodiče vyzvedli a dětem začaly velikonoční prázdniny. 
                                                                                                              Aleš Jarolím 

 

 

V ÚTERÝ 2266..  DDUUBBNNAA  22001166 OD 11440000
 DO 11770000

 
VE TŘÍDĚ SOVIČEK (DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ NA OÚ) 

 
  

  
  
  

SS  sseebboouu  ppřřiinneessttee::    
• rodný list dítěte 
• občanský průkaz zákonného zástupce 
• potvrzení od lékaře o očkování dítěte (formulář je součástí žádosti o přijetí dítěte) 

• žádost o přijetí dítěte (naleznete na www.zszavisice.cz) 
 

Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle předem daných kritérií, která naleznete 
na webových stránkách MŠ www.zszavisice.cz v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA, záložka DOKUMENTY. 
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Informace z knihovny 

Během měsíce dubna pokračuje prodej vyřazených knih z knižního fondu.  
Vybrané knihy si můžete odkoupit za symbolický poplatek 5 Kč za kus vždy  
v pondělí a ve středu od 15:00 do 17:00 hodin. 
                                                                                             Mgr. Renáta Navrátilová 

Pozvánka 

                              Bazárek dětského oblečení 
 
Datum:  So   9. 4. 2016 9:00-12:00    14:00-17:00              
              Ne 10. 4. 2016   14:00-17:00 
              Po 11. 4. 2016   14:00-17:00 
 
Místo konání: Kopřivnice, ul. Štefánkova 58, studio Oriflame 

(naproti Kauflandu, vchod vedle obuvi, 1. patro) 
 
Příjem zboží: ve středu 6. 4. 2016 od 15:00 do 16:00 hod v místě konání, po domluvě v Závišicích. 
Nutno předem zavolat, pro přidělení pořadového čísla.  
Arch na soupis věcí možno vyzvednout ve studiu Oriflame v Kopřivnici každý čtvrtek od 13:15 do 
17:00 hod nebo posíláme mailem. 

Přijímáme: oblečení jaro-léto (max. 50ks ).  

Nepřijímáme: zimní, špinavé a roztrhané kusy, boty, spodní prádlo. 

Vyúčtování: v pondělí 25. dubna 2016 od 15:00 do 16:00 hod. 

 
Kontaktní osoba:  Iva Lichnovská 
                                tel. 606 872 468 

Český den proti rakovině 

Ve středu 11. května 2016 proběhne v celé naší republice opět „Den proti rakovině“ 
Opět budou na různých místech nabízet ke koupi měsíček zahradní žlutě 
oděné dvojice dobrovolníků za cenu 20 Kč a více (dobročinnosti se meze 
nekladou). 
Dávám dopředu na vědomí možnost zakoupit a podpořit „Ligu proti rako-
vině“, která je organizátorem této akce. Zájemci se mohou obrátit na mne 
nebo v MŠ a ZŠ u paní Lošákové M, důchodci na své schůzce. 
Bližší informace v květnovém zpravodaji. 
                                                              Jarmíra Hajdová, tel.: 725 589 089 
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Hasičský záchranný sbor MS kraje informuje 

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale hasičům v tuto dobu často  
přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo          
při odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných 
domů a pouštějí se do vypalování suchého travního porostu, aniž by si uvědomovali, 
že tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují své okolí.  Plošné vypalování trávy 
je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí 
občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.  
 
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli by lidé 
věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách.  
Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kame-
ny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev  
s vodou, resp. nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku 
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. 
Pálení se nesmí provádět v době,  kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. 
A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.  
 
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například 
zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu 
nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 
950 739 844 nebo150, případně  elektronickým formulářem, který občané, právnické 
osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského      
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení 
klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky    
a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde   
o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající 
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 
500 000,-  Kč.  Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by se měl chovat obezřetně. 
Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. 
Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedochá-
zelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám    
na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje     
odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč. 
 
nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 



14 

Zpravodaj/duben 2016 

Upozornění 

Upozorňujeme na nebezpečí otravy oxidem uhelnatým z lokálních topidel a ohřívačů 
vody. Počet případů otravy se v našem kraji výrazně zvýšil a mnohé případy skončily 
úmrtím. 
Nezanedbávejte proto pravidelné kontroly spotřebičů, revize komínů, vyvarujte se                    
neodborné opravě spotřebičů a zateplování budov. 
Občané mají možnost nákupu účinných detektorů úniku oxidu uhelnatého, které včas 
varují před  nebezpečím otravy smrtícím plynem. 
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Zprávy od judistů 

První březnový víkend byl mezi judisty ve znamení mistrovství České republiky juni-
orů. Hranice na Moravě hostily naši juniorskou špičku ve zdejším novém sportovním 
stánku Naparia. Ze všech koutů naší republiky se zde přijeli prát o medaile mladí 
nadějní judisté. Těžká váha do 100 kg zde byla zastoupená i závišickým judistou. 
Osmnáctiletý David Hyvnar, povzbuzený nedávným třetím místem z turnaje českého 
poháru, se pokoušel atakovat stupně vítězů i na hranickém tatami. První pohled        
na los v této váze byl více než hrozivý. Hned v úvodním zápase se měl Hyvnar střet-
nout s úřadujícím mistrem České republiky jičínským Jakubem Krejčíkem. Papírové 
předpoklady ale platily sotva do úvodu zápasu. Závišický borec po perfektním želez-
ném úchopu svého soupeře nejenže do ničeho nepustil, ale dokonce převzal iniciativu 
do vlastních rukou. Po rychlém provedeném bočním chvatu nasadil bleskové držení, 
ze kterého se Krejčík neměl šanci dostat. Tato důležitá výhra posílila sebevědomí 

závišického judisty do dalších bojů. V následném 
zápase už šlo totiž o všechno. Vítězství by jej 
posunulo do finále, prohra pak „jen“ k boji         
o bronz. V pavouku se do tohoto stěžejního utká-
ní probojoval Tomáš Petrlík z VTŽ Chomutov. 
V utkání byla od začátku vidět převaha závišic-
kého borce. Nejprve si vynutil vedení za trest 
shido za soupeřovu pasivitu. Poté zaútočil chva-
tem seoi naga a vynutil si navýšení vedení        
na 10:0 za wazari. Vše nasvědčovalo na jasnou 
výhru. Bohužel, v čase, kdy do konce zbývala 
necelá minuta, neuhlídal Hyvnar útok soupeře 
jeho oblíbenou uči matou. Petrlík slavil výhru      
a závišický junior se mohl s finálovou bitvou 
rozloučit. Touto nečekanou prohrou se mu pak 
otevřela cesta útěchy k boji o bronz. Do tohoto 

utkání se mu jako soupeř propracoval z oprav Igor Bajo ze Sokola Kostice. S tímto 
soupeřem má Hyvnar vyrovnanou bilanci, a i když poslední utkání vyhrál, vždy je to 
velký boj. Tentokrát měl ale závišický judista jednu výhodu. K vítězství jej hnala 
celá domácí hala, protože závišický borec úspěšně bojuje již několik let za hranický 
tým v soutěži družstev. Od začátku zápasu tlačil Hyvnar na pilu a Baja vystavil        
do role statisty. Bočním chvatem tai otoši dostal soupeře na zem a po rychlém       
přechodu do držení se po povinných dvaceti sekundách mohl radovat z vítězství      
na ippon. Vítězné ovace propukly i mezi diváky, vždyť přece vyhrál „domácí borec“. 
Na stupních vítězů pak dal David Hyvnar zapomenout na nešťastný semifinálový 
zápas a zaslouženě se mohl radovat z bronzové medaile. Závišický plán o medailích 
z vrcholných českých turnajů se začíná postupně plnit, tak doufejme, že budou judis-
té v nastoupeném trendu pokračovat. 

David Hyvnar třetí na MČR juniorů 

zleva Adam Kahánek, David Hyvnar 
         a Libor Kahánek 
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Až na sever Čech se vydali ve druhém březnovém víkendu judisté bojovat o body 
v prestižním závodu seriálu Českého poháru. Moderní sportovní hala v Jablonci        
nad Nisou hostila v sobotu 12. března naši žákovskou špičku a v neděli 13. března zase 
dorostence a juniory. V prvním dni se pokoušel zlomit prokletí neúspěšných vystoupe-
ní v tomto seriálu závišický Filip Hanzelka. Tentokrát ale vše vyšlo na jedničku. 
V kategorii starších žáků ve váze do 50 kg narazil v pavouku na Martina Buriana 
z Pardubic. Po opatrném začátku bodoval Hanzelka na juko a těsné vítězství 1:0 si 
udržel až do konce zápasu. V dalším kole jej čekal neznámý Polák Dominik Diuski. 
Oba soupeři nevěděli, s čím kdo může přijít, tak byla zvolena vyčkávací  taktika.    
Nudný stereotyp se osmělil přerušit až závišický judista. Zaútočil na nohy Poláka 
chvatem de aši harai a hned napoprvé z toho bylo vítězství na ippon. Ve čtvrtfinále se 
pak utkal s výborným Marcelem Mravcem z SKKP Brno. Nelehký souboj dokázal 
Hanzelka vyhrát taky na ippon, tentokrát s použitím kontrachvatu tani otoši. Do bitvy 
o finále přiřadil pavouk závišickému judistovi Ondřeje Sekáče z Tori Judo Brno.     
Filip Hanzelka pokračoval ve spanilé jízdě, a ani tady nenechal nikoho na pochybách, 
že je ve výborné formě. Brněnského judistu porazil opět nožní technikou, tentokrát 
ouči gari a mohl se posunout do vytouženého finále. Tak vysoko v turnajích Českého 
poháru není slabých soupeřů. Ani v Jablonci nad Nisou tomu nebylo jinak. K boji        
o zlato se k závišickému staršímu žákovi připojil vítěz druhé strany pavouka výborný 
brněnský Thomas Scholtz. Z počátku bojoval Hanzelka nejen se soupeřem, ale i 
s nervozitou, protože ve finále v turnajích Českého poháru nikdy nebyl. Po počátečním 
respektu zaútočil nožní technikou de aši harai. Chvat dotáhl rukama až k zemi. Scholze 
položil na záda a bral vítězství na ippon. Na stupních vítězů se pak mohl zaslouženě 
radovat z premiérové zlaté 
medaile takového kalibru! 
 
V neděli mělo závišické 
judo druhé želízko v ohni. 
Ve váze do 55 kg bojoval 
mezi dorostenci ostřílený 
medailista z těchto soutěží 
Radek Rýpar. Do turnaje 
vstupoval jako česká jed-
nička, nasazený do pavou-
ka na první  pozici. 
V základním kole měl 
volný los.  Ve druhém pak 
k němu nastoupil Ondřej 
Filipi z Daitó Ryu Pardu-
bice. V úvodu zápasu útočil Rýpar chvatem uči mata. Akce sice neměla bodové ohod-
nocení, ale při práci na zemi šel závišický dorostenec do držení. Filipiho udržel           
na lopatkách předepsaných 20 vteřin a zvítězil na ippon. Následný čtvrtfinálový souboj 

zleva Radek Rýpar a Filip Hanzelka 

Český Pohár: Hanzelka zlato, Rýpar stříbro 
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svedl Rýpar s teplickým Jakubem Sklenářem. Ani s tímto soupeřem neměl problém       
a po vítězné technice ogoši si otevřel cestu do semifinále. Jeho vyzyvatelem byl jihlav-
ský Jakub Bohdálek. Tento dorostenec z vysočiny patří dlouhodobě k naší špičce.   
Utkání nebylo vůbec jednoduché. Nakonec ale Rýpar úspěšně použil kombinaci chvatů 
de aši harai a držení a po výhře na ippon čekal na finálového soupeře z opačné strany 
pavouka. Podle předpokladů do boje o zlato postoupil Radomír Musil z SKKP Brno. 
Tento náš dorostenecký reprezentant, úspěšně hájící Českou republiku na Evropských 
pohárech, dával záruku kvalitního souboje. Závišický judista šel do tohoto souboje se 
vztyčenou hlavou a dával Musilovi zabrat. Ve vyrovnaném zápase dlouho nebodoval 
nikdo žádnou technikou, ale v závěru obdržel dost nepochopitelně Rýpar drobný trest 
šido    za pasivitu. Toto minimální vedení se mu už nepodařilo do konce zápasu zvrátit, 
a tak bral s pocitem křivdy na stupních vítězů jinak vynikající druhé místo. 
Nejmladší benjamínci se pokoušeli napodobit své úspěšné zkušenější kamarády. 
V sobotu 12. března se prali o medaile i sladké odměny na Čokoládové ceně ve Frýdku 
Místku. Na medaili stříbrného lesku zde dosáhli Tomáš Horák a Daniel Jahn. Třetím 
místem zkompletovali sbírku závišických nadějí David Musil, Daniel Socha a Matyáš 
Peroutík.    
 

Kahánek vybojoval zlato a Hyvnar stříbro na ČP v Ostravě 
Krajské město Ostrava bylo 19. března pořadatelem dalšího kola Českého poháru mužů 
a žen v judo. Trojice závišických judistů ve složení Adam Kahánek, Josef Babiář          
a David Hyvnar vyrazila do víceúčelové haly Sareza bojovat o důležité body do ran-
king listu pro mistrovství České republiky. 
Jako první z této trojice nastoupili na tatami Adam Kahánek a Josef Babiář. Oba se 
prali v kategorii do 73 kg každý v jiné části pavouku. V úvodním zápase nastoupil      

ke Kahánkovi bohumínský Petr Slowiak. Ten 
chtěl zprvu využívat své oblíbené nožní techniky. 
Závišický judista si jeho útoky nejen zkušeně po-
hlídal, ale jeho postavení využil ve svůj prospěch 
a chvatem sode curi comi goši hodil Slowiaka     
na čistá záda. V následném boji o finálovou účast 
se utkal s Richardem Šeděnkou z Baníku Ostrava. 
Nepříjemný soupeř, který uplatňuje rychlé tech-
nické judo, byl pro závišického judistu nebezpeč-
nou překážkou k cestě do finále. I tady se ale mohl 
Kahánek spolehnout na své zkušenosti. Na blesko-
vě provedenou techniku seoi naga nestačil jinak 

výborný Šeděnka reagovat. Bylo z toho vítězství na ippon a taky volná cesta 
k poslednímu duelu o zlato. Zde nastoupil vítěz druhé části pavouka Jan Petzuch z TJ 
Slezan Opava. Zápas byl o to pikantnější, že se závišický judista pral nejen o celkové 
prvenství, ale i o záchranu oddílové cti. Petzuch totiž v základních bojích porazil závi-
šického Josefa Babiáře, a tak mohlo dojít ve finále ke klubové satisfakci. Opavský ju-
dista, známý svým silovým pojetím se pokoušel od začátku vnutit Kahánkovi svůj styl,  
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ale narazil na nečekaně silný odpor. Závišický bojovník donutil soupeře užitím chvatu 
sode curi comi goši dopadnout do mostu, což znamenalo vítězství na ippon a zároveň 
taky ukončení dohadů, kdo vystoupá na nejvyšší post stupňů vítězů. Adam Kahánek si 
tak z krajského města odvezl nejen ceny pro vítěze, ale i plný počet kvalifikačních 
bodů. 
V kategorii těžších kalibrů do 100 kg se mezi muži představil poslední ze závišického 
trojlístku, ještě osmnástiletý junior, David Hyvnar. Povzbuzený svým bronzovým 
úspěchem z nedávného juniorského mistrovství České republiky se nebojácně vydal 
bojovat mezi muži. V tabulce se utkal se třemi soupeři systémem každý s každým. 
V prvním zápase s Pavlem Novákem z Baníku Ostrava dlouho nemohl nic vymyslet. 
Až ve druhé polovině utkání se naskytla šance uplatnit „zasekávačku“ ko soto gake. 
Útok byl zdařilý, rozhodčími ohodnocený na ippon, a tak šel k dalšímu zápasu 
s optimismem. Jeho druhý soupeř z tabulky byl zkušený jičínský Tomáš Knotek. Akti-
vitu na začátku převzal neočekávaně Hyvnar. Z jeho první akce bral body za juko, ale 
Knotka nepřekvapil. Ten posléze kontroval jeho nástup a v boji na zemi nad závišic-
kým judistou zvítězil na ippon. Poslední zápas s Ondřejem Štefkem z Baníku Karviná 
měl rozhodnout o pořadí za tentokrát suverénním Knotkem, který dokázal všechny 
zápasy vyhrát. Souboj o druhou příčku nakonec pro sebe rozhodl David Hyvnar. Závi-
šický junior zaútočil oblíbenou zátočkou soto maki komi. Štefek neudržel svoji pozici 
v postoji, spadl na čistá záda a Hyvnara tak katapultoval ke skvělé stříbrné medaili 
mezi muži! 
                                                                                                           Libor Kahánek 

Pozvánka pro děti 

 

TJ Závišice z.s. 
zve zájemce o sport do 

  

FOTBALOVÉ  PŘÍPRAVKY 

Chlapci  a dívky od 6 do 10 let  přijďte 
ve sportovním oblečení a obuvi 

  
v pátek dne 8.4.2016  v 17:00 hodin  

na první trénink na hřiště v Závišicích 
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Placená inzerce 

KOMINICTVÍ PAVLÁT 
nabízí v termínech 14. a 21. 5. 2016 
provedení kontroly a čištění komínů 

dle Vyhlášky č. 34/2016 Sb. 
Cena kontroly, čištění a vystavení protokolu: 

za 1. komín 480 Kč, za další komín ve stejném domě 150 Kč. 
Zájemci o čištění v uvedených termínech 
 hlaste se na ObÚ Závišice do 4. 5. 2016. 

V případě zájmu v jiné dny se můžete domluvit  
na tel.: 776 833 159, 775 726 292 
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Placená inzerce 
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Hledáte, kde a jak profesně 

vyniknout? 
 

Líbilo by se vám pracovat ve výjimečném, přátelském a 

podporujícím prostředí, zaměřeném na komunikaci, osobní rozvoj, 

pracovní a finanční růst? 

Naše zaměření je změna životního stylu. Jsme jiní v tom, že 

pracujeme v komplexu strava, psychika, pohyb. Umožníme vám 

využití vašich talentů a silných stránek vaší osobnosti, při práci 

v našem centru. 

 

Co u nás naleznete: 

 

� Povedeme vás krok za krokem 

    budete mít dostatek času na zapracování a uvedení do praxe 

 

� Propracovaný motivační a školící systém 

   který, vás nadchne a pomůže rozvíjet vaše schopnosti 

 

� Podporu a zázemí v týmu 

   nebudete na to sami, kolektiv vás podpoří 

 

� Individuální přístup  

bude vám přidělen osobní konzultant 
 

 

 

V případě vašeho zájmu nás, prosím, kontaktujte na tel. 604 922 885 

Dům Podnikatelů, Štefánikova 244, Kopřivnice 


