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Pytlový sběr plastů 

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 6 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
Obecní úřad informuje 

Již poněkolikáté se ve zpravodaji věnuji svozu plastů z domácností  
ve žlutých pytlích.  
 

- občané se mají možnost do tohoto systému zapojit tak, že si osobně na obecním 
  úřadě vyzvednou první žluté pytle a budou zavedeni do systému sběru 
- občané zapojeni do systému jsou o termínu svozu vždy den předem informováni 
  prostřednictvím SMS 
- po naplnění a zavázání dejte žluté pytle viditelně k cestě 
- po vývozu na tom samém místě budou připraveny na výměnu nové žluté pytle 
  a to podle počtu odevzdaných pytlů v den svozu (kus za kus) 
- nepoužívejte žluté pytle na vynášení plastů do kontejneru či na jiný materiál - žluté 
  pytle jsou určeny jen na systém sběru plastů od domu 
- plasty jinak uložené než v určených žlutých pytlích již nebudou odváženy                                                     
 

Předpokládané termíny svozů: 
19.5., 30.6., 28.7., 25.8., 22.9., 20.10., 15.11., 29.12. 
                                                                                                    Zdeněk Vajda, starosta 

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 

Čištění komínů 



2 

Zpravodaj/květen 2016 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 Jiřina Hyvnarová 
Jan Hyvnar 
Pavel Lichnovský 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
17. 5. 
14. 6. 

Klub důchodců 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců 
se uskuteční 

ve středu 11. 5. 2016 v 16 hod.  
v zasedací místnosti ObÚ. 

Klub důchodců pořádá zájezd 
31. 5. 2016, 

odjezd od ObÚ v 8 hod. 
 

Zájezd je již obsazen. 

Oldřich Hyvnar 
Danuše Pokludová 
Bronislava Horutová 

Český den proti rakovině - středa 11. května 2016 

V tento den opět proběhne v naší republice prodej měsíčku lékařského.  
Ve městech budou k vidění žluté oděné dvojice s nabídkou prodeje měsíč-
ku s růžovou stužkou za 20 a více Kč. V některých obcích zajišťují prodej 
„Kluby žen“. Součástí je i letáček, který informuje, na co je sbírka zamě-
řena a využití peněz  za dobu 20 let trvání. Možnost zakoupit kvítek a tím 
podpořit „Ligu proti rakovině“, která je hlavním organizátorem sbírky, 
bude ve středu 11. května 2016 v zasedací místnosti OÚ Závišice           

při schůzce důchodců od 15 - 18 hod. nebo v MŠ p. Jarolímová, ZŠ p. Lošáková. 
Podpořit tuto akci bude možno i další dny. 
 

             Za podporu a pochopení děkuje 
                                                                       Jarmíra Hajdová, tel.: 725 589 089 
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KNIŽNÍ TIPY 

Jaro je v plném proudu a s ním s končilo i období dlouhých odpolední a večerů, které 
byly jako stvořené ke čtení. Přesto věřím, že Vás ke čtení nalákám alespoň několika 
tipy z novinek v naší knihovně.  
 
Do Ameriky bouřlivých 20.let 20.století nás zavádí román Chlapec, který rozdával 
sny. Příběh, jehož autorem je italský spisovatel Luca di Fulvio, je situován do pro-
středí rodícího se filmového průmyslu, rádia, Broadwaye, reklamy, mrakodrapů        
a luxusních automobilů. Nechybí velká láska, gangsteři a cesta za splněním svého 
snu. 
 
Tisíce planoucích sluncí je v pořadí druhým románem spisovatele afghánského pů-
vodu Khaleda Hosseiniho. Jeden ze silných příběhů dívek a žen, žijících v zemích s 
islámským náboženstvím, dokáže díky vypravěčskému mistrovství autora čtenáře 
doslova pohltit. 
 
Pro všechny milovníky období mezi světovými válkami je určena kniha Simona  
Mawera Skleněný pokoj, román ispirovaný skutečnými osudy brněnské vily       
Tugendhat a jejích obyvatel. Detailní popis budovy, včetně její projekce je zajímavě 
sladěn s osudy hlavních postav. Pozoruhodný je fakt, že autor – ač cizinec - dokázal 
v pozadí příběhu poměrně autenticky ztvárnit československé dějiny zmíněného ob-
dobí. 
 
Muž jménem Ove, román Frederika Backmana o starém vzteklounovi a pedantovi, 
komicky ztvárňuje řadu situací, které jsou nám známé z běžného života. V průběhu 
čtení však zjistíte, že Ove není jen „ten starý nabručený děděk odvedle, který neustá-
le kvůli něčemu prudí“, ale jak se o něm dozvídáte stále víc, je možné, že Vám     
přiroste k srdci. Tato kniha je, shrnuto třemi slovy, humor, smutek i dojetí v jednom. 
 
 
Milí čtenáři, 
od měsíce června se budete setkávat s novou knihovnicí, paní Janou Jankovou. Ráda 
bych touto cestou poděkovala obecnímu úřadu za příležitost pracovat v knihovně      
a všem návštěvníkům knihovny za příjemné chvíle se vzájemnými výměnami čtenář-
ských zážitků. Do budoucna přeji paní Jankové, aby ji práce těšila, stejně jako mě,    
a všem čtenářům, aby jim přátelství s knihami vydrželo i nadále. 
 
                                                                                                         Renáta Navrátilová 

Informace z knihovny 

Během měsíce května 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. 
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Pozvánky 

Starosta honebního společenstva ZÁVIŠICE-ŠTRAMBERK 
zve majitele honebních pozemků 

na valnou hromadu, která se uskuteční 
v pátek 20. 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 
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Obec Závišice – Kulturní komise 
 

pořádá 

DEN DĚTÍ 
                           

Kdy:  sobota 28. května 2016 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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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE 
zve všechny spoluobčany na 

 

SOUTĚŽ  O POHÁR STAROSTY  SDH 
a 3. kolo Novojičínské ligy v požárním útoku 

 

za účasti družstev mužů a žen z celého okresu 
 

v sobotu 28. 5. 2016 ve 14,00 hodin na cvičišti U Kremlů 
 

občerstvení zajištěno  
 

Přijďte povzbudit naše hasiče k obhajobě vítězství z loňského roku 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Závišice 
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ŠKOLA   
 
 
V pátek 8. 4. se na hale ABC v Novém Jičíně uskutečnilo 3. kolo 
školní ligy v miniházené. Naši borci opět nezklamali a po výbor-
ných výkonech jsme obsadili opět 1. místo. Celkem bojovalo      
o body pět družstev. Gratulujeme. 
 

Stejně jako v minulosti tak i v roce 2016 Okresní sdružení hasičů Nový Jičín vyhlásilo 
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 tématikou. 
13. dubna přišel do školy vyhlásit vítěze člen místních hasičů a nejpěknější obrázky 
postoupily do okresního kola. 
 
14. dubna se v DDM v Kopřivnici uskutečnilo oblastní 
kolo pěvecké soutěže „Lubinský  zpěváček“. 
Důkazem, že i v Závišicích máme skvělé zpěváky,          
je 1. místo Kateřiny Matulové a 3. místo tria ve složení 
Kateřina Lípová, Anička Ficbauerová a Nikola Boháčová. 
 
V pátek 15. 4. jsme ráno vyráběli přáníčka pro maminky technikou pískování.        
Poté  jsme odjeli na fotbalové hřiště do Rybího, kde proběhla charitativní akce „Běh 
pro Verunku“, který pořádala nadace Konto Bariéry. Vybraná finanční částka byla 
věnována na financování rehabilitace bývalé žákyně ZŠ Rybí, která je po úraze upou-
tána na invalidní vozík. 
 

22. dubna jsme si ve škole připomněli svátek, který na tento den připadá. Je to svátek 
naší Země, která jediná ze všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života. 

U nás jsme tomuto svátku věnovali projektový den.      
Hned ráno děti začaly ve svých třídách vyrábět zvířátka    
a pohádkové postavy z PET láhví, kartónů a dalších mate-
riálů.  Toto tvoření děti velice bavilo a všechny vyrobené 
postavičky byly moc pěkné. V 10 hodině jsme se všichni 
vydali na mysliveckou chatu a alespoň částečně vyčistili 
od odpadků okolní les. A čas nám zbyl i na nějakou tu hru 
před chatou. 

 
                                                                                                                 Aleš Jarolím 
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Zprávy od judistů 

Krajské přebory v Ostravě ovládlo závišické judo 

Po sérii úspěšných vystoupení na turnajích Českého poháru se judisté Závišic před-
stavili na krajských přeborech judo v Ostravě. O velikonočním víkendu se zde         
na Bílou sobotu sjela krajská špička, aby v mužských, juniorských a dorosteneckých 
kategoriích bojovala o letošní tituly jak mezi jednotlivci, tak v družstvech. Ze sedmi-
členné skupiny závišických judistů se na ostravském tatami představili jako první 
Josef Babiář, Jan Musil a Adam Kahánek. Úkolem posledně jmenovaného bylo obhá-
jit post krajské jedničky, kterou si s přehledem drží již několik let. Tato mužská váha 
do 73 kg byla již tradičně nejobsazenější. Startovní pole bylo rozděleno do dvou sku-
pin po čtyřech závodnících. Podle pravidel postupovali do semifinálových bojů první 
dva z každé skupiny a vítězové z těchto klání pak svedli souboj o zlato. V první sku-
pině se nevyhnuli oddílovému souboji Kahánek s Musilem. Když toto utkání            
Kahánek vyhrál, čekaly jej ještě dva důležité boje. Zápas s mladým talentovaným 
Adamem Siebrem z TJ Slezan Opava měl sice předzvěst vyrovnané konfrontace   
dravého mládí se zkušeností, ale závišický judista jakékoliv pochybnosti nepřipustil. 
Rychlým nástupem na ogoši hodil opavského juniora na ippon. Tímto vítězstvím      
si zpečetil postup ze skupiny, ale poslední zápas měl rozhodnout, kdo postoupí 
z prvního, resp. z druhého místa. Do tohoto duelu nastoupil Kahánek se svým býva-
lým reprezentačním kolegou, vynikajícím Ondřejem Kičmerem z Baníku Karviná. 
Soupeři se navzájem velmi dobře znají. Jejich souboje byly vždy velice vyrovnané    
a překvapit jeden druhého je vždy problém. V polovině zápasu zkusil Kahánek zaúto-
čit technikou de aši harai. Útok se zdařil a znamenal vedení 10:0 na wazari. Do konce 
utkání už žádná změna nenastala, a tak do semifinálových bojů postoupil závišický 
judista z prvního místa a z druhé příčky pak Kičmer. Ze skupiny B se snažil postou-
pit Josef Babiář. Zápas s ostravským Kohnem se mu nevyvedl, a proto jediná šance 
byla přejít přes Martin Suchánka z Baníku Karviná. Úporný souboj, ve kterém         
na sebe narazili soupeři vyznávající silové judo, byl dramatický až do samého závě-
ru. Stav na tatami byl dlouho vyrovnaný a nikdo nebyl sto překonat obrannou hradbu 
soupeře. Ke konci zápasu přece jenom udělal dvakrát chybu Suchánek a pro závišic-
kého judistu to znamenalo nejtěsnější vedení na shido. Když tento stav vydržel až   
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do konce, posunula tato výhra Babiáře do „závišického“ semifinále s vítězem skupi-
ny „A“ Adamem Kahánkem. Druhou semifinálovou dvojici pak tvořili Kohn              
a Kičmer. V oddílové bitvě nakonec zvítězil Kahánek, když v boji na zemi použil 
techniku škrcení. Z vítězství ve druhém semifinále se pak radoval Kohn a určil tak 
dvojici pro finále. V něm ale dobře rozjetého Kahánka neměl šanci zastavit. Ten si 
hned v úvodu zápasu dobře načasoval chvat sode curi comi goši a hodil domácího 
judistu na tatami na čistá záda. Touto výhrou ukončil Adam Kahánek vítězné ostrav-
ské tažení a mohl se naplno radovat z titulu krajského šampióna. Bronzová medaile 
v této váze nakonec putovala do Závišic zásluhou Josefa Babiáře, Jan Musil obsadil 
sedmou příčku.  
 

Dalším závišickým judistou, který se představil na ostravském tatami, byl junior  
David Hyvnar. Zápasil v mužské kategorii nad 100 kg. Za soupeře mu byl Pavel   
Novák z domácího Baníku Ostrava. Tito borci se utkali dvoukolově. V prvním zápa-
se si Hyvnar pohlídal Novákův nepříjemný levý úchop a po zátočce soto maki komi 
si připsal vítězství na ippon. Ve druhém kole by opakované vítězství znamenalo cel-
kové 1. místo, a to se skutečně závišickému juniorovi povedlo. Tentokrát využil 
dobrou práci na zemi a zvítězil na držení opět na ippon. Jako junior tak získal        
pro letošní rok titul mezi muži v super těžké váze v tzv. „plusce“. 
 

Radek Honč, jako poslední závišický zástupce v mužských kategoriích se pral         
ve váze do 81 kg. V tabulce spolu s havířovským Jamshidem Mohammadem             
a Petrem Staniškovským z Baníku Karviná se prali systémem každý s každým. 
V prvním zápase sice Honč úspěšně vzdoroval silově velice dobře vybavenému    
Jamshidovi, ale na konci se přece jenom prosadil havířovský judista. Prohra zname-
nala jediné. V následujícím zápase zvítězit a celkově brát „alespoň“ stříbro. Toto se 
nakonec po trpělivé práci podařilo. Radek Honč Zapojil všechny síly, a i když      
prohrával v polovině utkání na wazari, dokázal toto nepříznivé skóre otočit.           
Staniškovského porazil skvěle zkontrovanou učimatou a bral z krajského šampionátu 
stříbrnou medaili. 
 

V dorostenecké kategorii do 55 kg na sebe narazili závišičtí Filip Hanzelka a Radek 
Rýpar, které v tabulce ještě doplnil jejich tréninkový sparing partner Daniel Šimek 
z JUDO klubu Beskydy. Tady plnil do puntíku papírové předpoklady obhájce titulu 
talentovaný Radek Rýpar. Nejprve porazil o dva roky mladšího, ještě staršího žáka, 
Filipa Hanzelku a v rozhodujícím utkání zvítězil technikou páčení i nad Danielem 
Šimkem. Zaslouženě tak obhájil titul v dorostenecké kategorii. O pořadí za ním    
rozhodl zápas Šimek vs. Hanzelka. Zde si o druhou příčku řekl svým vítězstvím 
Šimek a závišický starší žák skončil mezi dorostenci třetí.  
 

Dorostenec Radek Rýpar si pro tentokrát předsevzal ještě jeden nelehký úkol. Zkusit 
se poprat mezi staršími juniory a to ještě o váhu výše do kategorie 66 kg. Soupeřem 
mu byl Andrej Schindler ze Slezanu Opava. Začátek prvního zápasu vyzníval jedno-
značně pro Schindlera. Vedl nejprve na drobný trest shido, pak přidal body za juko,  
a když už vedl i na wazari, zdálo se, že je první zápas rozhodnut. Závišický judista se 
ale s tímto hodně nepříjemným kritickým stavem nehodlal smířit. V závěrečných                                                   
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sekundách se nadechl k poslednímu útoku. Dokonale zvládnutý chvat uči mata byl                                           
jednoznačně ohodnocen rozhodčími jako ippon a Rýpar se mohl soustředit na druhý, 
možná rozhodující duel. V tomto už nechal závišický dorostenec nervozitu a opatr-
nost v šatně a na opavského juniora si vyšlápl již od začátku. V boji na zemi nedoká-
zal soupeř vzdorovat účinnému škrcení a důležitý souboj vzdal. Tímto vítězstvím 
přidal Radek Rýpar k dorosteneckému i juniorský triumf a zvýšil počet závišických 
krajských titulů na čtyři! 
 

Spanilá jízda závišického týmu tím ale ještě neskončila. V patnáctileté historii tohoto 
oddílu se ještě nestalo, aby mohl složit mužský tým z vlastních odchovanců. Tato 
možnost se rýsovala právě na letošních krajských přeborech. Závišický celek tuto 
možnost využil a do této soutěže se přihlásil ještě s oddíly Baníku Karviná a domá-
cím Baníkem Ostrava. Tyto kluby, zvláště pak Ostrava, disponují několikanásobně 
větší členskou základnou a následná konfrontace byla hodně těžká. Závišičtí judisté 
ale prokázali obrovské nasazení, morálku a kolektivního ducha. V Ostravské hale 
museli čelit nejenom výborným soupeřům na tatami, tak i divácké převaze v hledišti. 
Oba zápasy, jak s Karvinou, tak s domácí Ostravou ale dokázali po velkých bojích 
vždy těsně vyhrát. K překvapení všech si tak z krajského města odvezli nejen čtyři 
skvělé individuální tituly, ale i cenné historické vítězství v soutěži družstev! 
                              
                                                                                                             Libor Kahánek 

 

Tenisová škola pro školáky 
 

18.7. – 22.7.2016 
25.7. – 29.7.2016 
15.8. - 19.8.2016 
22.8. - 26.8.2016 

otevřeny budou pouze obsazené týdny 

 
trenér: pan Jiří Lešinský 

 
cena: 200,- až 300,- Kč/ týden  

záleží na počtu dětí, cena za 5 hod. pondělí-pátek 
ida.bartonova@seznam.cz, tel. 733 522 287 
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Placená inzerce 

Nabízím komplexní zpracování účetnictví, mezd, 

DPH, kontrolního hlášení. 

                                         

Kontakt :                 tel.: 736 109 031                      

                   www.ucetni-riedelova.cz                    

              e-mail.: info@ucetni-riedelova.cz  
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Placená inzerce 
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