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Obecní úřad informuje
V průběhu ledna
Byla dána všem občanům obce poplatková povinnost dle obecně závazné
vyhlášky číslo 8/2005, o zaplacení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Našlo se několik občanů,kteří doposud nemají zaplacen tento poplatek. Nebudou-li
mít uhrazen poplatek nejpozději do 15.2.2006, bude jim tento poplatek navýšen dle
OZV č. 8/2006 část třetí, čl. 29 až na trojnásobek a bude postupováno dle obecně
závazných právních norem.
Poplatek ze psů– jednorázový poplatek ve výši 80,- Kč za jednoho psa a rok.
Za každého dalšího psa pak 120,- Kč,splatné jednorázově do 31.3.2006

Úhrada spotřebované pitné vody
Žádáme občany místní části Paseky, kteří doposud nemají nahlášen stav vodoměru,
případně nemají zaplacenu spotřebovanou vodu, aby tak učinili v co nejkratší době.

Kácení dřevin
V průběhu období vegetačního klidu (1.10.-31.3.) je možno na základě povolení
vydaném ObÚ v Závišicích provádět ořezy a kácení dřevin. Týká se to dřevin
rostoucích mimo les a to jak stromů, tak mýcení křovin o výměře nad 10 m2.

Bez povolení není možné kácet ani ořezávat!!!!!!!!!!!!!

Závišan- zpravodaj obce Závišice
Číslo 2/2006 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30.1..2006,IČO 600709,
tel./fax.556856000,e.mail:ouzavisice@iol.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 24.2.2006*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*
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V průběhu vegetačního klidu bude i obec kácet a ořezávat dřeviny. Ořezy budou provedeny na
nepřehledných místech a pod rozvodným vedením elektrického proudu. Kácení bude probíhat
na místech, kde jsou stromy poškozené, či kde je plánována výstavba v budoucím období.
Jedná se o dva stromy na dolním konci u transformátoru, o strom v zatáčce pod „Pískovnou“,
dále o stromy na břehu potoka u pozemku pana Žerdíka.
Na stromy kolem potoka, jelikož se jedná o významný krajinný prvek, musí být vydáno rozhodnutí odboru ŽP MěÚ Kopřivnice. Toto povolení musí být uděleno vždy, jestliže se
jedná o významný krajinný prvek.
Tyto práce by měly být prováděny osobou k tomuto odpovědnou, případně je nutno
dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zbytečným zraněním, případně ke škodám na majetku.
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od 19.00 hodin
v sále U Kremlů. K dobré zábavě a
tanci hraje skupina TNT.
Připraveno bude dobré občerstvení,
bohatá tombola, předtančení a další. Na tuto akci jste srdečně zváni.
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Školní okénko

Únoroví jubilanti

V měsíci lednu jsme s žáky základní školy navštívili divadlo Loutek
v Ostravě, kde jsme se podívali na hru Pinocio.
V polovině měsíce nastoupila do školní družiny nová paní učitelka
Gabriela Burgertová, která vystřídala paní učitelku Soňu Bortlikovou.
V úterý dne 31. ledna jsme ukončili první pololetí školního roku.
Pololetní prázdniny budou v pátek 3. února 2006.
Jarní prázdniny v letošním školním roce budou od pondělí 20. února a znovu se ve
škole sejdeme 27. února.
PŔIPRAVUJEME. TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES na 4. března.

•

Na programu bude diskotéka pro děti, občerstvení a bohatá tombola.
Tímto prosíme rodiče a všechny ostatní, aby byli tak hodní a do tomboly nám
přispěli.
POZOR:

Zápis do 1. třídy proběhne v pátek
10. února v době od 1200 – 1600 hod.
Rodiče vezmou s sebou rodný list dítěte.

KONČINOVÝ PLES
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na tradiční

KONČINOVÝ PLES
A to v sobotu 25.2.2006 od 19.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů

Hudba YPSILON, vstupné 50,- Kč
Tombola a občerstvení zajištěno

Na Vaší účast se těší hasiči
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83let

Hyvnarová Vlasta

čp.136

75let

Valová Marie

čp.21

70let

Nutz-Fidler Jiří

čp. 86

60let

Lošáková Anežka

čp.214

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let, hodně štěstí, lásky a
pochopení.

Legenda o svatém Valentýnu– 14. února
Valentýn – svátek zamilovaných, všech, kteří chtějí oslavovat lásku a malým
dárečkem nebo Valentýnským přáníčkem dávají najevo svou lásku a náklonnost.
A kdo byl vlastně sv.Valentýn?
Existuje hned několik verzí o jeho původu i minulosti.
Valentýn byl knězem v době císaře Klaudia II. Klaudius byl krutý císař a chtěl být nejmocnějším
panovníkem, proto si budoval silnou armádu. Vojákem se mohl stát každý svobodný muž. Moc
svobodných mužů se ale nehlásilo. Klaudius si to vysvětloval po svém. Myslel si, že dávají přednost
lásce a proto do armády nechtějí nastoupit. A tak dal zakázat sňatky. Valentýn byl v té době knězem
v kostele a jeho víra mimo to, že věřil v Boha byla, že věřil v lásku. Rozhodl se nedodržovat nesmyslný Klaudiův zákon a dál oddával zamilované páry. Jenže jednu noc císařovi vojáci vtrhli do kostela a Valentýna zajali. Mladý pár, který Valentýn oddával stihl utéci. Klaudius uvrhl Valentýna do
vězení. A potom se stalo něco velmi zvláštního. U jeho oken a dveří se začali shromažďovat dopisy
a drobné dárečky od těch, kterým pomohl nebo se chystal pomoci tím, že je oddá. Dávali mu tím
najevo, že věří jako on v lásku. Dcera jeho žalářníka se také rozhodla, že jej navštíví a vymohla si
svolení na otci. Valentýn se do ní zamiloval. V den jeho popravy, tedy 14.února 269 př.n.l., ji zanechal dopis, ve kterém se jí vyznává ze své lásky a podepsal jej:
„Od Tvého Valentýna“. (Zde bychom mohli hledat původ "Valentýnských přáníček")
Jiná legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a moudrého člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař a povolal si Valentýna k sobě. Nešetřil
chválou a neskrýval obdiv k Valentýnovi, posteskl si také nad okolnostmi, proč se Valentýn nemůže
stát přítelem císařovým. Protože Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří těm pověrám nazývaným
křesťanství. Valentýn namítl, že císař je tím, kdo věří pověrám.
Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na sebevědomého Valentýna dohlížel. A aby byl
Valentýn pod důslednou kontrolou, vzal si Astorius Valentýna do domu. Tam se setkal s velmi krásnou, ale nevidomou dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak.
Valentýn tak rád učinil, protože v sílu modliteb věřil a dívku si zamiloval.

3

Zpravodaj / únor 2006

Zpravodaj / únor 2006

Únorové pranostiky

ŠKOLA srdce obce a její rekonstrukce.
Mnozí již vědí, někteří slyšeli a někdo zatím ani netuší, že budeme v letošním roce zahajovat rekonstrukci
celé naší školy.

Únor (latinsky februarius) je druhým měsícem v roce a z
klimatologického hlediska posledním měsícem zimy.
Původ českého názvu souvisí se slovem "nořit", neboť v tom
to měsíci se led noří, láme a puká.
Únor bílý - pole sílí.
Únorová voda - pro pole škoda.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna.
Prvním hlavním dnem únorových pranostik jsou Hromnice (2.2.)
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.
Na Hromnice jasná noc - bude ještě mrazů dost.
O Hromnicích déšť - na jaře sníh, o Hromnicích sníh - na jaře déšt.
Na Hromnice o hodinu více.
O kolik je na Hromnice delší den? V našich zeměpisných podmínkách vychází slunce již o 40 minut dříve a večer zapadá o 40 minut později.
Ke svatému Valentýnovi (14.2.) - svátku zamilovaných - se vážou pořekadla:
Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Svatý Valentýnek - jara tatínek.
V měsíci únoru nelze opomenout ani masopustní pranostiky. Masopust je
pohyblivý svátek, který se počítá od Tří králů do Popeleční středy.
Masopust na slunci - pomlázka u kamen.
Svítí-li slunce na masopustní dni, bude pěkná pšenka i žito.
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok.
Suchý půst - úrodný rok.
Druhým hlavním dnem únorových pranostik je svátek svatého Matěje (24.2.).
Nenajde-li Matěj led, seká ho hned.
Svatý Matěj zimu tratí, když netratí, obohatí.
Na svatého Matěje každá myší díra se zavěje.
Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad
polem si skřivan zapěje.
I když únorem studené počasí nekončí, vláda zimy se přece
jen chýlí ke konci.
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Proč rekonstrukce: poslední rekonstrukce je datována k přelomu 60. a 70. let minulého století, tudíž je zřejmé že budovy odpovídají tehdejším normám, které jsou již
absolutně nevyhovující. Jen na vytápění se protopí desetitisíce ročně a zbytečně. Dle
hygienických kontrol jsou nevyhovující sociální zařízení, osvětlení a prostory sloužící jako zázemí zaměstnanců a uživatelů tělocvičny. V nedávném období byla opravena střecha budovy školy a natřena fasáda.
Z jakých prostředků: na zahájení rekonstrukce, která se nejdříve dotkne vlastní
budovy školy a spojovací chodby mezi školou a tělocvičnou, obdržíme 10 miliónů z
rozpočtu státu. O další prostředky budeme žádat do konce února tohoto roku.
Celkové náklady na rekonstrukci jsou odhadovány na cca 25 miliónů korun.
Jaké práce budou prováděny: výměna oken, zateplení fasád budov, nádstavba
spojovací chodby s vestavbou pro zvětšení zázemí, výstavba sauny a v neposlední
řadě rekonstrukce tělocvičny tak, aby odpovídala normám na míčové hry. Dále
výměna rozvodů topení, části osvětlení, opravy sociálních zařízení a další
potřebné práce.
Budete-li mít zájem o bližší informace, rádi Vám je poskytneme v úředních
hodinách na
ObÚ.

Věříme, že
škola bude
sloužit svému
účelu po další
desítky let.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Již to bude dva roky co jsou správci knihovny manželé Čípovi.
Od té doby nastala podstatná změna a to, že knihovna je otevřena každý pracovní
den. Otevřeno je od 15.00 do 17.00 hodin.
Knihovna má ve svých knižních fondech spoustu nových knih všech žánrů.
Čtenářské možnosti jsou obohaceny o možnost zapůjčení časopisů, které si každý nemůže
dovolit. Jedná se o časopisy: PRAKTICKÁ ŽENA, dále inspirace pro útulný domov LIVING, časopis věnovaný rodinnému domu , zahradě, bydlení a stavění DŮM A ZAHRADA, motoristické časopisy TUNING MAGAZINE a AUTOMOBIL.
Zdá li se někomu i tato nabídka málo, je nutno připomenout, že je zde možno využít služby připojení na INTERNET. Prozatím je zde nainstalován pouze jeden PC, ale v
nejbližší době počítáme s rozšířením o další kus.
Věříme, že i nadále zachováte přízeň naší knihovně a Ti kdo mají zájem, jsou
očekáváni.

Oznámení o změně ceny vodného
Severomoravské vodovody a kanalizace upozorňují , že od 1. ledna tohoto roku je
zvýšeno vodné a to na 21,84 Kč/m3 . Tato cena je včetně DPH. Dotazy k tomuto problému můžete vznášet na adrese Severomoravské vodovody a kanalizace, 28.října
196, 709 45 Ostrava. Nebo telefonicky na čísle 556 779 228, paní Polášková.

Daň z nemovitosti
Jako každoročně i letos je daň z nemovitosti splatná do
konce měsíce KVĚTNA. Má li někdo daň z nemovitosti
vyšší než 1.000,- Kč a tuto částku není schopen zaplatit,
může osobně navštívit Finanční úřad v Kopřivnici a domluvit si splátkový kalendář s tím, že první splátka musí
být zaplacena do konce měsíce května.

VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Závišice se rozrůstají
V Závišicích se konečně po mnoha letech začal zvedat počet trvale
žijících obyvatel. Největší zásluhu na tom mají především lidé,
kteří se sem přistěhovali a konečně vyšší počet narozených dětí . Čemuž jsme všichni
velmi rádi. K 1.lednu 2005 žilo v naší obci 770 obyvatel
V průběhu roku 2005 v obci se narodilo 11 dětí, zemřelo 6 spoluobčanů,
přistěhovalo se 31 osob a odstěhovalo se 9 lidí. Celkem tedy v naší obci ke dni
31. prosinci roku 2005 žilo 797 osob.
Věková rozmanitost obyvatel:
127 dětí
Ve věku do 15-ti let žilo k 31.12.2005
Nad 15 let žilo k tomuto datu v naší obci
670 osob
věk
0- 10 let
11– 18 let
19- 30 let
31- 40 let
41- 50 let

-

osob
78
92
137
131
101

věk
51- 60 let
61– 70 let
71– 80 let
81– 90 let
90 a více

-

osob
96
85
50
26
1

Věkový průměr obyvatelstva a počet mužů a žen:
Průměrný věk

Počet osob

muži

37,8

396

ženy

40,62

401

celkem

39,22

797

V obci máme přiděleno 290 čísel popisných, z nichž některé využívají majitelé k
rekreaci. Dále zde máme 115 objektů, které nemají přidělená popisná čísla a slouží k
individuální rekreaci osob, ve většině případů přespolních.
ObÚ má evidováno 185 psů. Nutno podotknout, že víme o psech, kteří nejsou nahlášeni a budeme postupovat dle obecně závazných předpisů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Spousta občanů si stěžuje , že nesvítí veřejné osvětlení!!!!!
Hlavní problém je ten, že při přítomnosti a opravě svítidel se projeví pouze opravdu nesvítící lampy. V případě , že tyto po zahřátí
pouze blikají opraváři nezjistí poruchu, jelikož se většinou začnou
vypínat po delší době. Prosím proto obyvatele, kteří vědí, že v blízkosti jejich domu,
případně po cestách, kterými se pohybují , nesvítí, nebo bliká lampa veřejného osvětlení, aby nám toto oznámili. Při nahlášení poruchy prosím sdělte u kterého domu či
zahrady se porouchaná lampa nachází.
Telefon na ObÚ je 556 856 000-případně na ouzavisice@iol.cz

Každoroční dobročinná sbírka TŘÍKRÁLOVÁ dopadla v naší obci
nad očekávání dobře. V letošním roce bylo vybráno celkem
28.374,- Kč.
To je pouze o pár set méně než-li v roce loňském. Přitom předpoklad byl o mnoho tisíc nižší a to proto, že v loňském roce jsme byli údajně ovlivněni
živelnými katastrofami, což se jinde potvrdilo. Ale je vidět, že Závišané nejsou ovlivněni ničím a že nejsou lhostejní k lidem, kteří naši pomoc opravdu potřebují.
Děkuji Vám všem
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