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Zpravodaj/září 2014 

Branný závod  

Poplatek za odpad na 2. pol. 2014 - termín splatnosti 30. 9. 2014 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Z Á Ř Í  2 0 1 4 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
ZÁVIŠICE 

660 LET  
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY  

O OBCI 

1354 - 2014 

Obecní úřad informuje 

Odhalení kříže 

Platbu můžete provést na obecním úřadě v úřední dny nebo převodem na účet obce 
u České spořitelny a. s., pobočka Kopřivnice: 
 

číslo účtu: 1767239329/0800, 
 

variabilní symbol ve tvaru: číslo popisné0000počet poplatníků (např. 12400003) 
 

Poplatek za odpad na 2. pololetí 2014 
ve výši 245,-Kč/poplatník 

 uhraďte nejpozději do 30. 9. 2014.  
 

 

V neděli 21. 9. 2014 před kostelem v Závišicích                   
se bude konat  

u příležitosti výročí 100 let od vypuknutí 1. světové války 
slavnostní odhalení pamětního kříže 

vystavěného z torza kříže od Šimíčků 

Branný závod se bude konat  
v sobotu 20. 9. 2014 

Prezentace: ve 14.00 hodin 
 na Myslivecké chatě v Závišicích na Hůrce. 

Doprovodný program.     
Možnost opékání vlastních špekáčků. 

     Zveme všechny děti i rodiče! 
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Poděkování a rekapitulace uplynulého volebního období 

Čtyři roky utekly jako voda a jak již všichni víme, budou nové volby do Zastupitelstva 
obce Závišice. Ty se konají 10. a 11. října 2014. 
Zastupitelstvo obce poslední čtyři roky pracovalo ve složení: starosta Zdeněk Vajda, 
místostarosta Ladislav Lípový a zastupitelé Marta Najzarová, Pavla Hyklová,  
Mgr. Dana Hývnarová, Hana Kuběnová, Mgr. Hana Sopuchová (do 31. 8. 2012), 
Ing. Zdeněk Pech (od 1. 9. 2012), Mgr. Aleš Jarolím a Petr Heralt. 
Všem zastupitelům děkuji za vykonanou práci a taktéž děkuji všem členům výborů 
a komisí, kteří přiložili za toto končící volební období ruku k dílu. 
 

Za toto období jsme opět pokročili ve zvelebování a zkrášlování obce. 
V rámci zvyšování bezpečnosti účastníků silničního provozu jsme vybudovali: 

• chodník pod Pískovnou 
• chodník z centra obce na dolní konec 
• přechod pro chodce se semafory v centru obce 
• po obci jsme začali s rozmísťováním dopravních zrcadel, dopravního značení  
• budujeme chodník z centra k hasičárně a přechod pro chodce z tohoto chodní-

ku směrem k lávce u zastávek autobusů 
 

Dále jsme vybudovali a podařilo se nám uskutečnit: 
• nový most u obchodu 
• lávku z parkoviště k Pohostinství u Kremlů 
• odvodnění místních komunikací hned na několika místech v obci 
• zateplení a výměna oken a  zvelebení  budovy sálu a pohostinství 
• vybudovali jsme na zahradě u Kremlů altán, zastřešenou udírnu a krb, obnovi-

li jsme časem zničené lavičky a stoly 
• v rámci ochrany přírody byla provedena výsadba alejí v polích kolem obce 
• provedli jsme výměnu oken v tělocvičně 
• byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru budovy úřadu, včetně zase-

dací místnosti, přesunuli jsme úřad do přízemí budovy a vybudovali jsme de-
tašované pracoviště MŠ v patře budovy obecního úřadu 

• rozšířili jsme základní školu o pátý ročník 
• proběhla rekonstrukce věže a fasády hasičárny 
• zakoupili jsme komunální techniku na údržbu obce 
• rozšířili jsme sběr separovaného odpadu o elektrodomek na sběr vyřazených 

elektrozařízení 
 

Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Sdružení povodí Sedlnice, jehož jsme členy : 
• bylo vybudováno protipovodňové hlásné zařízení se snímači hladiny,                       

vyrozumívacím systémem a rozhlasem 
 

Podařilo se nám ve spolupráci s dalšími orgány vybudovat: 
• Povodím Odry byla provedena významná úprava toku v obydlené části obce, 

která by měla snížit riziko povodní 
• Správou silnic byly po našich mnohaletých urgencích opraveny komunikace 

mezi Kopřivnicí a Novým Jičínem včetně stavby nového mostu u Bajerů. 
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Poděkování 

Mimo to máme rozpracovány další velmi významné akce: 
• ve spolupráci se Sdružením povodí Sedlnice zakoupení kompostérů pro občany 

na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, které budou přihlášeným obča-
nům dodány pravděpodobně ještě v tomto roce 

• připravujeme výstavbu naučné stezky kolem obce s několika posezeními 
            a s vyhlídkou pod Mysliveckou chatou s plánovaným dokončením v roce 2015 
• ve spolupráci s MAS Lašsko, DSO Sdružení povodí Sedlnice připravujeme akce 

na úspory nákladů na likvidaci komunálního odpadu 
• ve spolupráci s Kopřivnicí, obcí Rybí a Novým Jičínem plánujeme a připravuje-

me vybudování cyklostezky, která by propojila celou oblast 
• připravujeme obnovu kříže a jeho slavnostní odhalení u příležitosti 100. výročí 

vypuknutí 1. světové války 
 
Tento výčet aktivit a provedených prací není kompletní, ale snažil jsem se shrnout to nej-
podstatnější, co se nám všem za toto volební období podařilo a dle mého mínění toho 
není málo. 
 
Některé z těchto akcí byly z velké části hrazeny z dotačních titulů  Moravskoslezského 
kraje, Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí a z jiných grantů 
se spoluúčastí obce. Naopak některé obec financovala zcela z vlastních prostředků obce. 
 

S přáním hodně úspěchů obci do dalšího volebního období, 
úspěšné volby všem kandidátům 

a dobrou volbu všem voličům 
přeje dosavadní starosta Zdeněk Vajda. 

Děkuji všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na přípravě a organizaci „XXIV. OBECNÍCH DOŽÍNEK“, 
účinkujícím za jejich vystoupení, všem sponzorům za pod-
poru této akce, vystavujícím a všem, kteří materiálně přispě-
li na dožínkové koláče. 
                                                                                                               
 
 
 

Zdeněk Vajda 
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Miloslava Hyvnarová, Cleveland, USA 

     Dne 27. září 2014 bude v dopoledních hodinách uložena urna s ostatky Miloslavy 
Hyvnarové na místním hřbitově. Miloslava Hyvnarová byla manželkou slavného závi-
šického rodáka Judr.Václava Hyvnara. 
     Dovolte, abych Vás krátce seznámil se životem této zajímavé a energické ženy, 
která velkým dílem pomohla hájit dobrou pověst čechoslováků v USA.  
Miloslava Hyvnarová roz. Svobodová se narodila roku 1927 v Praze do úřednické ro-
diny. Svou pílí a nadáním postupně procházela všechny ročníky na výbornou až roku 
1945 po maturitě nastoupila ke studiu na Vysoké škole ekonomické. Díky své aktivitě 
se později stala členkou „Lidových akademiků“, kde se roku 1947 seznámila se svým 
pozdějším manželem a závišickým rodákem Václavem Hyvnarem. Tato mladá dvojice 
postupně vyslovovala nesouhlas s tehdej-
ším nově vznikajícím komunistickým reži-
mem. Pod tlakem událostí února 1948 se 
rozhodli emigrovat. Nejprve zkoušeli pře-
kročit státní hranici na Klatovsku, ale na-
neštěstí zabloudili a byli dopadeni přísluš-
níky pohraniční stráže. Poté byli vyslýcháni 
a postupně prošli několika věznicemi, až 
nakonec skončili v pražské věznici Na Pan-
kráci. V červnu roku 1948 byli na základě 
prezidentské amnestie propuštěni. Ihned po 
propuštění byli rozhodnuti, že se pokusí 
znovu o útěk do exilu. Na druhý pokus se 
jim to přes domažlický okres podařilo         
a přestoupili do Německa, kde pobývali 
v uprchlickém táboře. Potom se přes různé peripetie přesouvají do Paříže, kde se roku 
1949 stanou manžely. V té době oba manželé aktivně přispívají svými články redakci 
Rádia Svobodná Evropa. V roce 1951 konečně obdrží víza do USA, kde začíná jejich 
nová a dlouhá životní etapa. Krátce po příchodu manželů Hyvnarových do USA se jim 
narodí dcera Ludmila, dva roky poté syn John. Rodina se usídlila ve městě Cleveland, 
kde byla početná česka komunita. Zde nejprve pracují v různých dělnických profesích 
v továrnách jako ostatní exilanté. Život v té době nebyl pro mladou rodinu snadný,    
ale zde ukazuje Miloslava svoji sílu. Přesto, že žije v cizí zemi daleko od domova,  
přes jazykovou bariéru, přes živobytí s omezeným rodinným rozpočtem, zvládá své 
manželské a rodičovské povinnosti skvěle. A nejen to. Pomáhá nově přicházejícím 
exulantům a rodinám. Postupně se zapracovává a spolu s manželem Václavem utvoří 
činorodou dvojici, která stojí u zrodu deníku „Nový svět“. Po odchodu Václava         
do politiky se stane Miloslava hlavní auditorkou tohoto deníku, kde pracuje až do jeho 
úplného zrušení v roce 1976. Poté se věnuje především krajanskému výboru, který 
organizuje a pořádá řadu slavnostních a krajanských akcí. Svoji velikou úlohu sehrála 
Miloslava také po srpnu 1968, kdy přišla po okupaci Československa do USA další 
vlna přistěhovalců. Zde pomáhala novým obyvatelům hledat práci, zajišťovala pro ně           
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bydlení a vybírala peníze na jejich podporu. Odměnou za to byla také častá návštěva 
významných politických osobností a velvyslanců v jejím domě. Po roce 1990 se ko-
nečně mohla vrátit do své svobodné rodné země, na kterou po celou dobu nejenže ne-
zapomněla, ale dokonce ji podporovala a svou snahou ji spoluposouvala ke kýžené 
svobodě. V roce 1999 spolu se svým manželem oslavila zlatou svatbu v místním koste-
le v Závišících. V březnu 2014 zemřela Miloslava Hyvnarová v Clevelandu v USA      
a skončil tak její dlouhý, pestrý a užitečný život.    
 
Tolik ve stručnosti ze života Miloslavy Hyvnarové. 
 
Rozloučení se bude konat dne 27. 9. 2014 v 10.30 hod. v místním kostele v Závišicích. 
 

Jan Hyvnar 
Závišice 56      

Informace z knihovny 

 

Knihovna bude od září otevřena každé pondělí a středu 15.00 - 17.00 hod. 
Čtenáři se budou setkávat s novou knihovnicí Mgr. Renátou Navrátilovou. 
 
Obecní úřad děkuje i za návštěvníky knihovny Mgr. Zuzaně Masudové, která 
vedla obecní knihovnu od října 2009.  

„Lidská mysl má být utvářena spíše důkladnou četbou než četbou mnohého“ 
                                                                                                                   Quintilianus  
 

Děkuji vedení obecního úřadu za možnost pracovat v naší knihovně. Čtenářům přeji 
krásné chvíle strávené se zajímavými tituly. 
                                                                                               Z. Masudová 

Upozornění ČEZ Distribuce, a.s. 

   ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu prací na vedení vysokého napětí  
bude přerušena dodávka elektrické energie 
v úterý 23. 9. 2014 v době 7.15-19.15 hod. 

pro celou obec Závišice. 
V tento den bude Obecní úřad Závišice uzavřen. 
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Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Anastazie Pustějovská 
Jan Raška 
Emil Lichnovský 
Božena Hývnarová 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
23. 9. 

Marta Michálková 
František Lengál 
Růžena Maliňáková 

Klub důchodců pořádá pro své členy  
 

ve středu 3. 9. 2014 v 16 hod. 
na zahradě u Kremlů 
posezení u táboráku. 

 

Za nepříznivého počasí bude schůzka v zasedací místnosti ObÚ. 

Skautský oddíl Minehawa 

http://minehawa.skauting.cz/ 
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Informace k volbám do ZO Závišice na volební období 2014-2018 

 
Volby do Zastupitelstva obce Závišice se budou konat 

 
v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hodin 

               a v sobotu 11. října 2014 od  8.00 do 14.00 hodin 
 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice, 
Závišice 115, 742 21. 

 
Právo volit do Zastupitelstva obce Závišice má občan obce za předpokladu, že jde        
o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb v obci Závišice přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného 
státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb  v obci 
Závišice přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmlu-
va, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv. 
 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit    
na území České repubilky. 
Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo platným 
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. 
 
Možnost hlasovat do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů Obecní úřad Závišice 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost do přenosné volební schránky (pouze na území Závišic). 
 
Hlasování na voličský průkaz (v ČR i v zahraničí) a hlasování do přenosné volební 
schránky mimo území Závišic (např. nemocnice) není při volbách do zastupitel-
stev obcí možné. 
 
Hlasovací lístky spolu s informacemi o způsobu hlasování budou voličům dodány nej-
později 7. října. Ve dnech voleb volič může obdržet hlas. lístky i ve volební místnosti. 
 
Volič může volit nejvýše 9 kandidátů tj. počet členů Zastupitelstva obce Závišice, 
který má být zvolen na volební období 2014-2018. 
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Volby do  Zastupitelstva obce Závišice 
 

Seznamte se s kandidáty 
pro volby do Zastupitelstva obce Závišice 

 

SNK PRO ZÁVIŠICE 

• Neslibujeme nemožné, ale chceme dělat pro občany co nejvíce 
          v rámci možností.  
• Budeme se snažit z mála pokrývat potřeby co nejširší veřejnosti. 
• Chceme pokračovat v rozvoji a zvelebování obce. 
• Budeme to dělat srdcem. 
• Přijďte k volbám 10.-11. října a podpořte nás. 

 

Volte číslo 1 
Dejte svůj hlas PRO ZÁVIŠICE 

 Jméno a příjmení věk povolání 

1. Zdeněk Vajda 43 starosta obce 

2. Tomáš Both 28 servisní technik 

3. Milan Jurák 36 provozní elektrikář 

4. Aleš Jadrníček 51 provozní zámečník 

5. Petr Gajdušek 38 rodičovská dovolená 

6. Libor Janda 41 podnikatel 

7. Josef Tůma 54 OSVČ 

8. Václav Jašek  40 podnikatel 

9. Milan Konvička 69 důchodce 
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ZÁVIŠICE, POHLED DO MINULOSTI 
12 zastavení na cestě staletími 

Z archivů Luby Buska a Josefa Adamce vybral a uspořádal Josef Adamec 

IX 
Historie mlýnů. Mlýn „dolní“ 

     Při putování staletími nesmíme zapomenout ani na mlýny, které byly (ještě před dru-
hou světovou válkou) ve vesnici dva. Bližší zprávy nám o nich podá kronikář Bohuslav 
Raška: „...Dolní, ještě dřevěný mlýn, koupil asi roku 1854 od fojta Bönisch (mlýn totiž      
i s rolemi patřil k fojtství). Pocházel někde ze Slezska, poněvadž mluvil slezským náře-
čím. Měl samé dcery. Jednu z nich, Emilii, která zdědila mlýn, si vzal mlynářský Vilém 

Hanke z Brabantic, který se zde také vyučil.   
Hanke celý mlýn hospodářské budovy znovu  
moderně vystavěl. Měl i vlastní elektrické světlo.  
Byl přesvědčením Němec, ale člověk dobrý,  oblí-
bený, mnohým občanům půjčkami vypomáhal.  
Po převratu viděl asi, že to s němčinou v Záviši-
cích dále nepůjde a přihlásil se proto k Čechům. 
Děti, až na dva nejstarší, vychoval česky. Po jeho 
smrti roku 1924 koupil mlýn s 18 měřicemi za-
hrad, polí a luk Ludvík Velčovský z Proskovic. 
Východní hranicí je mlýnská strouha, západní 
pak okresní silnice. Stará mlynářka si ponechala 
výměnek se zbytkem polí….“ 

     O mlýn se p. Velčovský v Závišicích čp. 27 poctivě staral i v těžkých časech         
dvacátých a třicátých let 20. století. Jak mlýn vypadal, ukázalo komisionelní jednání         
21. 4. 1925: 
„… Ke mlýnu patří vodní právo na potoce 
Sedlničce. Vodní zařízení používá se k poho-
nu vodního mlýna Ludvíka Velčovského,    
kde nachází se vodní kolo na svrchní vodu      
o průměru 3 m a užitečné šířce mezi věnci 
1,20 m. 
Zařízení k vedení vody: 
     Pro přívod vody do mlýna byl vybudován 
kamenný jez široký 14 m s dřevěným přepa-
dovým prahem. Po stranách jsou břehy vyzdě-
ny, při čemž v pravé zdi je otvor o světlosti 
100/50 cm uzavřený stavidlem k vypouštění vody do mlýnského náhonu, který vede vo-
du k mlýnu korytem 100 až 150 cm širokým bez veškerých břehových opevnění             
a zvláštních staveb. Břehy jsou přirozené, zajištěné křovím. U mlýna zaúsťuje do mlýn-
ské strouhy též tzv. „Burdův potok“ umělým náhonem přivedený ke mlýnu. Ve vzdále-
nosti asi 25 m od mlýna nachází se v tomto náhonu jalový přepad s vypouštěcí betono-
vou rourou o světlosti 40 cm stavidlem uzavřenou. 

32: Kde klapal dolní mlýn…(čp. 27)  

33: Budova mlýna okolo r. 2000 



17 

Zpravodaj/září 2014 

(pokračování příště) 

     Náhon v délce 2 m od kašny je vybetonován a má šířku 1,75 m a výšku 58 cm        
nad vybetonovaným dnem. Spouštěcí stavidlo u mlýna má světlou šířku 90 cm, při něm 
nacházející se stavidlo jalové výustě má světlou šířku 50 cm. 
     Dovolené vzdutí vody činí 35 cm nad vybetonovaným dnem náhonu při mlýně a tato 
výška jest zajištěna tak, že stavidlo jalové výustě u mlýna smí míti výšku 35 cm, aby 
přebytečná voda mohla přes jeho hranu přepadati. Do stejné výšky musí být položena 
horní hrana jalového přepadu u betonové roury při Burdově potoce. 
Popis mlýna: 
Místní šetření provedeno 4. 4. 1933. 
     Mlýn v Závišicích čp. 27 jest zděná budova staršího data, pokryta břidlicí. V budově   
jest umístěn jednak mlýn a jednak obytné místnosti. Mlýn sestává ze 2 podlah v patrech 
a jedné v přízemí. Uspořádání strojů jest účelné, přístup ke každému stroji jest zabezpe-
čen. Dřevěné spojovací schůdky jednotlivých plošin jsou opatřeny pevným zábradlím. 
     Mlýn jest zařízen na vodní pohon o síle 3,5 HP pro případ nedostatku vody slouží 
naftový motor 10 HP, který jest postaven ve zděném přístavku na dvoře. 
     Postavení mlýna bylo povoleno výměrem okresního úřadu v Novém Jičíně ze dne          
10. 8. 1928 č.16495/G. Strojovna spolu se skladištěm nafty byla za kolaudovanou pro-
hlášena výměrem ze dne 13. 8. 1929, čís. 18238 a povolení k používání bylo dáno výmě-
rem ze dne 4. 10. 1932 č. 19186, jehož podmínky, jak zjištěno, byly splněny až na opat-
ření hasicího přístroje. 
     V přízemí mlýnské budovy jsou tyto stroje: 
1 režná stolice a 1 pšeničná stolice, 1 kámen a jedna loupačka. 
     V první podlaze jsou 2 řezné rezervoáry, 2 pšeniční a 2 loupačky. Dále jsou tam 
umístěny 2 moučnice. V druhé podlaze jest 1 vysévač od režných válců a 1 rovinný vy-
sévač pšeničný, dále reforma na čištění krupice a 1 trier. 
     Stroje jsou nového typu, jsou řádně zabezpečeny. 
     K umělému osvětlení slouží dynamo o síle 1,5 HP na pohon vodní. Vedení je uloženo 
v trubkách, elektrické hrušky jsou uloženy ve vodotěsných zvoncích. 
     Z mlýnice vedou přímo dveře do obytných místností a také z druhé podlahy vedou 
dveře do obytné části mlýna. 
     Žadatel nezaměstnává nikoho, takže odpadá opatření spacích místností pro zaměst-
nance. 
     Užitkovou vodu odebírá žadatel ze studny. 
     Desinfekční a obvazový materiál je po ruce. 
     Vcelku odpovídá mlýn předpisům pro provoz mlýna, až na krov, jehož trámy jsou 
červotočinou provrtány a z části v čepech prohnilé a ztrouchnivělé. 
     Některá z opatření: 
1. Ve mlýně buďtež umístěny tabulky zakazující kouření a volné vyplivování. 
2. Po ruce buďtež u schodiště pověšen hasicí přístroj. 
3. Postupně buďtež vyspraveny vadné části krovu. 
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Ohlédnutí za XXIV. OBECNÍMI DOŽÍNKAMI 

     Jako každoročně, tak i letos se u nás konaly DOŽÍNKY (slavnost obce - dokonce 
660 let od první písemné zmínky). Letos i přes nepřízeň počasí se zdařily na výbornou. 
     Krojovaných se nás sešlo 49 dětí a dospělých bylo 43. Velký dík patří těm, kteří si 

už pravidelně chodí ke mně půjčovat. 
Je to pro ně oběť: přijít půjčit, donést 
vrátit  a o DOŽÍNKÁCH ještě vzít 
převlečení s sebou. Za to vám patří 
dík. Že já žehlím, chystám měsíc pře-
dem, peru, uklízím měsíc po, to je jiná 
věc. Obdivuji však Bajerovy. Ti ne-
mohou mít nachystáno vše měsíc do-

předu, ti to musí stihnout během dopoledne. Kromě kočáru, bryčky jet ještě jeden po-
voz a žebřiňák, vše zdobené. Jen jich bylo přes 20 osob včetně dětí. Jen pro zajíma-
vost: jedna rodina žijící ve Španělsku a jedna z Moskvy šla v mých krojích. 
     Vše umocňovala kapela z jižní Moravy STRAŇANKA honosící se titulem MISTR 
EVROPY. 
     Těm, co se podíleli na přípravě, i všem občanům Závišic, i těm, co k nám pravidel-
ně jezdí  ze širokého okolí, patří dík. Bez těch všech by tato akce nebyla zdařilá. 
A ty co mají v DOŽÍNKY (den Slavnosti obce) jiné zájmy, ty jen lituji. 

Děkovná mše 
     Že DOŽÍNKY začínaly ráno v neděli (den klidu) mší svatou, svěcením věnce, pak 
hodováním, tak i u nás v neděli po DOŽÍNKÁCH byla v kostele sloužena mše jako 
poděkování za úrodu, kdy děti v krojích přinášely obětní dary na oltář (plody polí, 
zahrad, pečivo), dožínkový koláč a dožínkový věnec (za ten patří dík p. Bothovi). 
Atmosféru umocňoval jako vždy krásně nazdobený kostel. Všem zúčastněným a těm, 
co se podíleli na výzdobě, křesťanské „PÁNBŮH ZAPLAŤ“ 
                                                                                                      Jaromíra Hajdová 

Pokračujeme ve sběru víček z limonád, mléka, džusů (jiné ne) pro Nikolku z Rybí, 
která se po lázních viditelně zlepšuje. Víčka sbíráme v kostele, MŠ a ZŠ. 
Nikolka s rodiči všem děkuje. 
 
Opět pomáháme sběrem papíru naší MŠ a ZŠ, která v této akci soutěží. 
 
                                                                                                   Jaromíra Hajdová 

Sběr PET víček a papíru 
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Judisté se připravovali ve Velkých Karlovicích 

Letos se závišičtí judisté opět zúčastnili pravidelného letního soustředění ve Velkých 
Karlovicích. Devatenáct kluků a holek makalo na fyzické kondici, pilovalo techniku 
chvatů a připravovalo se ke zkouškám na vyšší stupně pásků. Taky si ale užívalo let-
ních táborových aktivit, jako jsou koupání, hry, soutěže, stezka odvahy atp. I když po-
časí mohlo být příznivější, všichni si dva týdny v krásných Beskydech užili a odvezli si 
mnoho skvělých zážitků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěrečné zkoušky složili úspěšně tito judisté: 
 
Jan Musil  1. KYU hnědý pás 
David Hyvnar   1. KYU hnědý pás 
 
Filip Hanzelka  3. KYU zelený pás 
 
Anna Lošáková  4. KYU oranžový pás 
Jan Štihel  4. KYU oranžový pás 
Vojtěch Honeš  4. KYU oranžový pás  
Mikoláš Bartoň   4. KYU oranžový pás 
Tadeáš Labounek  4. KYU oranžový pás  
 
Dan Žárský   5. KYU žlutý pás 
Jakub Štihel  5. KYU žlutý pás 
Martina Uhráková  5. KYU žlutý pás 
Jiří Šeděnka  5. KYU žlutý pás 
 
Tomáš Horák   5-6. KYU   žluto-bílý pás 
Metoděj Tomeček 5-6. KYU   žluto-bílý pás 
 

Tréninky začínají od pondělí 1. září  17:00 – 18:30 hod. 

Libor Kahánek 
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TJ Závišice pořádá v sobotu 13. 9. 2014 na místním hřišti 
utkání v malé kopané hráčů nad 40 let 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

Zúčastnit se může každý, kdo splňuje uvedenou věkovou 
hranici a dovolí mu tělesná schránka. 

 
 
 

Začátek utkání: 15:00 hodin 
Sraz hráčů, rozdělení do mužstev: 14:30 hodin 

 
 
 

Hrací doba bude upravena podle počtu hráčů 
a jejich fyzických možností. 

 
 

  Občerstvení zajištěno. 
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