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Zpravodaj/březen 2016 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Závišice 

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

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Starosta obce Závišice zve občany 
na veřejné zasedání zastupitelstva obce,  

které se bude konat 
ve středu 9. 3. 2016 od 17.00 hod. 

v zasedací místnosti ObÚ. 
Hlavní bod programu:  rozpočet obce Závišice na rok 2016. 

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

Pytlový sběr plastů 

Sběr plastů do pytlů se osvědčil, ale je třeba dodržovat  tato 
pravidla: 
1) používejte pouze žluté pytle, které jste obdrželi z ObÚ 
2) plastový odpad uložený jinak než ve žlutých pytlích nebude 
    odvezen 
3) od následujícího svozu (31. 3.) vám bude na místě sběru  
    ponechán nový pytel (kus za kus) 
                                                                       Zdeněk Vajda 

Knihovna v Závišicích nabízí k prodeji vyřazené a opotřebované knihy z knižního 
fondu. Během měsíce března a dubna si můžete knihy prohlédnout a zakoupit         
v místní knihovně, a to v otevírací dobu vždy v pondělí a ve středu od 15:00         
do 17:00 hodin. Všechny vybrané knihy si můžete odkoupit za symbolický poplatek 
5 Kč za kus. Pokud tedy sháníte nějaký starší titul do své domácí knihovničky nebo 
prostě jen chcete udělat malou radost sobě či někomu z Vašich blízkých, neváhejte     
a přijďte si vybrat. 
                                                                                                 Mgr. Renáta Navrátilová 

Informace z knihovny 

PRODEJ VYŘAZENÝCH KNIH 
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Poplatek za odpad na rok 2016 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2015 ze 14. 12. 2015 byla stanove- 
na sazba místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 460 Kč/poplatník/rok. 
Poplatek je splatný: 
1) ve dvou stejných splátkách: 230 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2016 a 
                                                  230 Kč za poplatníka nejpozději do 30. 9. 2016, 
2) jednorázově na celý rok:      460 Kč za poplatníka nejpozději do 31. 3. 2016. 
     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 ze psů na rok 2016 

     Podle Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 2/2010 z 15. 12. 2010 byla stanove-
na sazba poplatku ze psů ve výši 80,-Kč za jednoho psa, 120,-Kč za každého dalšího psa 
téhož držitele. 
Poplatková povinnost vzniká v den, který následuje po dni, ve kterém pes dovršil stáří tří 
měsíců nebo v den, kdy započalo držení psa staršího. 
     Platbu můžete provést nejpozději do 31. 3. 2016 na ObÚ 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 psů (např. 12400001) 
     Vznikne-li poplatková povinnost po tomto termínu splatnosti, je poplatek splatný   
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková  povinnost 
vznikla. 

     Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem psa 
(např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), přičemž se poplatek platí i za započa-
tý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.  
Držitel psa je povinen zánik své poplatkové povinnosti ohlásit na ObÚ Závišice  
do 15 dnů od zániku. 

Velikonoční skautské kuřátko 2016 

Jedná se o dobročinnou sbírku v rámci sbírkového projektu 
 „POMOZTE DĚTEM“,  

která se uskuteční před Obecním úřadem v Závišicích: 
ve čtvrtek 24. března 2016 - od 8:00 do 16:00 hodin 
V tyto dny budou skauti rozdávat velikonoční výrobky 

 za příspěvek do kasičky. 
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Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Hvězdoslav Mrník 
Lubomír Dorotík 
Marie Honešová 

Jitka Michálková 
Josef Pustějovský 
Stanislava Steuerová 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
 22. 3. 
 19. 4. 

S blížícími se Velikonocemi  
připomínáme možnost objednávek 

pečiva, koláčků, chlebíčků, tvarohů, knedlíků 
a dalšího zboží. 

                                              Příjemné svátky  
                                         přeje kolektiv prodejny 

Jednota Závišice informuje 

Do 14. 3. 2016 přijímáme objednávky 
na barevné kuřice a kohouty.  

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 16. 3. 2016 v 16 hod. 
v zasedací místnosti ObÚ. 

! POZOR - ZMĚNA TERMÍNU ! 
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Zpravodaj/březen 2016 Pozvánka 

 

MO KDU-ČSL Závišice Vás zve na hru 

Divadelního souboru Pasáž 

ČESKÉ NEBE 
L. Smoljak, Z. Svěrák 

 

 

 
 
 

19. 3. 2016 
18:00 

Pohostinství U Kremlů 
 v Závišicích 

Vstupné: 50 Kč 
(děti do 15 let 20 Kč) 

 
 
 
 

Hrají: 
Jaroslav Glogar, Josef Adamec, Josef Glogar, Jakub Vaculík, Jan Číp,  

Vojtěch Glogar, Antonín Dorazil, Marek Glogar 
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Zprávy od judistů 

Před pololetními prázdninami proběhlo na Bowlingu slavnostní vyhodnocení judistické 
sezóny 2016. Pohár pro nejúspěšnějšího judistu si odnesl Radek Rýpar, který vloni vy-
bojoval titul mistra České republiky v dorostenecké kategori a svými výsledky si řekl   
o místo v reprezentačním družstvu kadetů.  
Ani ostatní judisté se nenechali zahanbit. David Hyvnar obsadil na mistrovství České 
republiky 5. místo, Anna Lošáková byla rovněž pátá a Filip Hanzelka skončil sedmý. 
Z turnajů českých pohárů přivezli závišičtí judisté dohromady 5 cenných kovů.  
Zvláštní místa mezi medailovým výčtem zaujímají ta z krajských mistrovství. Náš oddíl 
se může za loňskou sezónu pochlubit hned čtyřmi tituly a navíc jednou stříbrnou a jed-
nou bronzovou medailí. 
Úřadujícími mistry Moravskoslezského kraje jsou Filip Hanzelka, Radek Rýpar, David 
Hyvnar a Adam Kahánek. David Hyvnar se může ještě navíc pochlubit stříbrnou me-
dailí a Honza Musil bronzovým kovem, oba v kategorii mužů. 
O zvuk dobrého jména naší obce se judisté snažili i za hranicemi naší vlasti. Radek 
Rýpar přivezl zlato a Filip Hanzelka stříbro z mezinárodního turnaje v polském        
Sosnowie. Z dalšího mezinárodního turnaje tentokrát v Povážské Bystrici na Slovensku 
přivezla Anna Lošáková stříbrnou a Filip Hanzelka bronzovou medaili.  
V roce 2015 získali judisté z oddílu JUDO Závišice ze všech turnajů celkem 
88 medailí, z toho 
32 zlatých, 
30 stříbrných a  
26 bronzových. 
Všem, kdo se na těchto úspěších podíleli, patří, alespoň touto cestou velké poděkování! 

Judisté hodnotili uplynulou sezónu 
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V neděli 21.února byl v Ostravě zahájen seriál závodů Českého poháru v judo. Tento 
den bojovali v krajském městě naši nejlepší dorostenci a junioři o body do kvalifikace 

na mistrovství České republiky. Vysoký kredit tomuto turnaji dala účast 
borců z Belgie, Polska, Běloruska a Slovenska. Závišické judo mělo své 
zastoupení jak v dorostenecké, tak i v juniorské kategorii. Mezi juniory se 
po roce ukázal na tatami ve váze do 100 kg David Hyvnar. Jeho zraněné 
koleno po operaci a následné rehabilitaci vykázalo potřebnou stabilitu         
a náročnou zátěž vydrželo. V prvním kole doplatil po dlouhé absenci         
na nervozitu a  prohrál s pozdějším finalistou Matyášem Rajchrtem z USK 
Praha. V opravách pak po zjištění, že koleno je opravdu v pořádku, navázal 

na svou starou formu. Nejprve zdolal na ippon chytře použitým kontra chvatem tani 
otoši opavského Nikolase Reinekeho a k následnému boji o bronz vyzval Igora Baja 
z TJ Sokol Kostice. Vzhledem k faktu, že se oba soupeři dobře znají už z žákovských 
turnajů, čekali diváci na úspěšný chvat až do poloviny zápasu. To zaútočil závišický 
judista chvatem seoi naga. Nejprve z toho bylo vedení 10:0 na wazari, které bylo         
po konzultaci s video rozhodčím překvalifikováno na juko, resp. na stav 1:0. Protože    
do konce utkání už žádný z judistů ničím nepřekvapil, vítězství si na své konto připsal 
David Hyvnar. Svůj návrat do kolotoče náročných judistických závodů tak mohl oslavit 
na stupních vítězů bronzovou medailí. 
V dorostenecké kategorii se pokoušel navázat na svou skvostnou loňskou sezónu úřadu-
jící mistr republiky Radek Rýpar. Ve váze do 55 kg začal výborně, v prvním utkání si 
poradil s Polákem Mykytou Minakovem a v pavouku pak narazil na Vincenta Skurku 
z Hranic. Vyrovnaný souboj rozhodl pro sebe závišický dorostenec, když využil chvil-
kové nepozornosti soupeře po chvatu seoi naga. Kontra chvatem s nasazeným škrcení 
vyhrál rovněž na ippon, vzdáním se soupeře. Ve čtvrtfinále se v krásném souboji utkal 
s pozdějším vítězem Lukášem Kratochvílem z SKKP Brno. Na začátku zápasu zaútočil 
Rýpar chvatem uči mata a bylo z toho vedení na juko. Svůj náskok si držel až do druhé 
poloviny utkání. Pak dostal trest shido za pasivitu, ale pořád držel vedení. Ke konci 
utkání přišel útok Kratochvíla. Stav se srovnal na juko juko, ale malou výhodu vedení 
na trest shido si udržel brněnský judista. A protože až do konce utkání nedošlo ke změně 
skóre, do semifinále postoupil Kratochvíl. V opravách potom Radek Rýpar těsně podle-
hl Radomíru Musilovi rovněž jen na drobný trest shido za pasivitu. Pro tentokrát to zna-
menalo konečnou stopku, a taky samozřejmě konec bojů o medaile. 
Na svém prvním letošním turnaji se představili i začínající judisté. Ve Frýdku Místku 
bojovali 23. ledna na čokoládové ceně. Mezi benjamínky se 
neztratila Ema Olajošová. V kategorii dívek do 40 kg vyhrála 
všechny zápasy a po zásluze jí patřila zlatá medaile. A ani 
ostatní benjamínci nezaháleli. Daniel Jahn (33 kg) a Jan Michá-
lek (24 kg) vybojovali shodně druhá místa a David Musil byl 
ve váze do 29 kg třetí. V žákovských kategoriích potom přidala 
Kateřina Lichnovská stříbrnou medaili za druhé místo ve váze 
do 80 kg a Tomáš Lichnovský bronz v kategorii do 60 kg.                    Libor Kahánek  
                                                                                                                  

David Hyvnar bral medaili z Českého poháru 
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Placená inzerce 
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Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 3/2016 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 1. 3. 2016, 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. 3. 2016*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Prodej zabijačkových specialit  
12. 3. 2016 od 14 hod. na Bowlingu Závišice 

Začátek letního času 

V neděli 27. března 2016 se přechází na letní čas: 
ve 2 hodiny v noci posuneme ručičky hodin na 3 hodiny. 


