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Vážení zákazníci,
nejbližším kontaktním místem SMP ve Vašem regionu je

zákaznická kancelář Nový Jičín
Štefánikova 2, 741 01
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Otevírací doba
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
8.00 - 12.00 13.00 - 15.00
zavřeno

V zákaznické kanceláři SMP vyřídíte:
žádosti o připojení k distribuční soustavě nebo žádosti o dodávku
zemního plynu
nové smlouvy na dodávku zemního plynu
přepisy odběrných míst
veškeré změny ve stávajících kupních smlouvách
(úpravy záloh, platebních podmínek, fakturačních adres, kontaktních
údajů apod.)
odečty pro fakturaci
nebo při změně ceny plynu
úhrady hotovostních plateb
reklamace
Zákaznická linka SMP
veškeré informace ve věci
840 111 115
(v pracovní dny od 6 do 20 hod.,
odběru zemního plynu
vždy za cenu místního hovoru)

Pohotovostní linka SMP 1239
(nonstop, pouze v případě poruchy)

www.smpas.cz

ZÁVIŠAN - zpravodaj obce Závišice
Číslo 3/2005 w Vydal Obecní úřad Závišice, č.p. 115, dne 28. 2. 2005, telefon/fax
556 856 000, IČO 600709, e-mail: ouzavisice@iol.cz, www.zavisice.cz w Evidenční
číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10143 w Vydává se měsíčně
v nákladu 250 výtisků w Uzávěrka příštího čísla 25. 3. 2005 w Vydává Obecní úřad
Závišice w Distribuce v místních prodejnách w Cena 3 Kč w Obecní úřad Závišice si
vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje w Ceník inzerce: plošná 2 Kč/cm 2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
INFORMACE O DĚNÍ V NAŠÍ OBCI POMOCÍ SMS ZPRÁV
Zastupitelstvo obce pro Vás připravilo anketu, ve které chce zjistit, zda bude mezi obyvateli Závišic zájem o možnost získávat informace z obce pomocí SMS, posílaných na jimi určený
mobilní telefon. Doposud užívaný systém předávání informací v naší obci se zdá nedostačující.
Rozhlasová hlášení, zpravodaj, ale i úřední a vývěsné desky nejsou to pravé. Především z toho
důvodu, že občané nechodí nakupovat do obce, a tudíž si nemohou zakoupit Závišan, rozhlas
neslyší, protože jsou v práci a nebo žijí v místech, kde rozhlas slyšet není. Úřední desku si nepřečtou, protože občanovi brání zdravotní potíže v tom, aby se k této vůbec dostal.
Automatizovaný informační systém pomocí SMS zpráv umožňuje hromadné, skupinové
nebo individuální předávání informací občanům v závislosti na objektivní potřebě. Systém
dále umožňuje komunikaci - dialogy s občany při hlasování v anketách, referendu apod. Velmi důležitá je možnost operativně informovat občany v krizových situacích (povodně, vichřice, poruchy na inženýrských sítích atd.)
Tento systém také jako jediný funguje při výpadku el. energie.
Příklady informací zasílaných pomocí SMS
1) Zítra bude vypnuta el. energie od 8.00 do 14.00 hodin. Obecní úřad
2) 10. ledna v 18.00 hod. proběhne v zasedací místnosti připomínkování II. změny územního
plánu obce. Starosta obce
3) Z důvodu havárie nepoteče voda v oblasti Paseky dne 1. 3. 2005 od 8.00 do 11.00 hod.
ObÚ (tuto informaci obdrží pouze občané havárií dotčení)
4) Hladina Sedlničky překonala II. stupeň povodňové aktivity.
5) Vaší žádosti o skácení stromu na parcele 1242 se vyhovuje. (Obdrží pouze jedinec, který žádost podal)
6) V důsledku havárie došlo k úniku chemikálií s nabourané cisterny.Byl vyhlášen chemický
poplach, žádáme občany aby nevycházeli ze svých domovů. O likvidaci havárie a ukončení poplachu budeme informovat.
ANKETA - INFORMACE PRO OBČANY POMOCÍ SMS. Pokud máte zájem dostávat
tyto informace, sdělte toto prosím na ObÚ a přiložte vyplněnou níže předtištěnou přihlášku. Pokud bude dostatečný zájem o tuto kvalitní službu, nebude Vás to stát více než 3
Kč. Toto je poplatek pouze za první SMS, pomocí které se do systému přihlásíte. Další
SMS, které Vás budou informovat o podstatném dění v obci, jsou již pro Vás zcela zdarma.Prosíme Vás, kteří máte o tyto informace zájem, abyste vyplněné přihlášky dodali na
ObÚ v co nejkratším termínu. Od počtu zájemců se bude odvíjet další postup a rychlost,
s jakou bude celá akce zahájena.
NÁKLADY OBCE. Náklady obce jsou vzhledem k důležitosti informovanosti občanů obce
nepatrné. Paušální poplatek je 1 190 Kč měsíčně a k tomu je nutno připočíst poplatek za každou odeslanou SMS - ten činí cca 2 Kč. Předpokládané měsíční náklady jsou cca 2 000 Kč.
POSTUP PŘIHLÁŠENÍ SE DO SYSTÉMU PO JEHO SPUŠTĚNÍ. Pokud budete mít zájem dostávat tyto informace po spuštění systému, napíšete po 1. 3. 2005 SMS v tomto tvaru:
OBEC mezera ZAVISICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PŘÍJMENÍ mezera

ZÁVIŠAN / BŘEZEN 2005

2 / STRANA

JMÉNO mezera ČÍSLO POPISNÉ (můžete psát i malými písmeny). Tuto zprávu odešlete na
číslo: 900 77 03 (cena 3 Kč - Váš jediný vklad). Obdržíte ihned potvrzení o převzetí SMS. Budete li chtít ukončit odběr informací, napíšete: OBEC mezera ZAVISICE mezera INFORMACE mezera NE. Chcete-li zjistit stav Vašeho přihlášení k odběru informací (zda jste nebo nejste přihlášeni), napíšete: OBEC mezera ZAVISICE mezera INFORMACE mezera STAV.
Budete-li potřebovat pomoct při přihlašování do systému, rádi Vám na ObÚ pomůžeme.
SOUHLAS S PŘIHLÁŠENÍM DO SYSTÉMU
Jméno a příjmení ......................................................................................................................
Adresa ......................................................................................................................................
Číslo mobilního telefonu, na který si přeji zasílat informační SMS ...........................................
Souhlasím, aby mi byly zasílány informace z ObÚ na uvedené číslo mého mobil. telefonu.
Podpis ............................................................................
Ke dni uzávěrky zpravodaje se do této akce přihlásilo již 20 % rodin, které si přejí být informovány. Vzhledem k tomu, že jste projevili dostatečný zájem, bude akce započata dle předchozích informací k datu 15. 3. 2005, možná i dříve. O započetí informování pomocí SMS budou
přihlášení informováni jednoduchou zprávou.
Zdeněk Vajda v.r.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Zastupitelstvo obce se bude konat ve čtvrtek 24.3.2005 v zasedací místnosti ObÚ
v 18.00 hodin. Na programu jsou mimo jiné
tyto body:
- projednání rozpočtu na rok 2005
- projednání plánovaných investičních akcí
obce v roce 2005
- projednání zrušení některých vyhlášek
apod.
Všichni jste na zasedání srdečně zváni.
POZOR! Upozorňujeme na změnu termínu maškarního plesu z 26. února 2005 na
5. března 2005.
POPLATKY ZA PSY. Upozorňujeme majitelé psů, že do konce března jsou splatné poplatky za psy a to ve stejné výši jako
v loňském roce. To znamená, že za jednoho psa se platí 80 Kč/rok a za každého dalšího pak 120 Kč/rok.
POPLATKY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO
ODPADU. Ještě stále se vyskytují hříšníci, kteří nemají zaplaceny poplatky za svoz
a třídění komunálního odpadu v prvním pololetí tohoto roku. Tento poplatek byl splat-

ný k poslednímu lednu. Nebudou-li urychleně
zaplaceny tyto poplatky, budou hříšníci sankcionováni ve smyslu vyhlášky č. 2/2003 článek
29. Tento umožňuje udělit sankci ve výši trojnásobku dlužné částky. Věříme, že k tomuto
velmi nepopulárnímu opatření nebudeme nuceni sáhnout.
Veškeré poplatky můžete platit na ObÚ
v úředních dnech. Úřední dny jsou v pondělí a
ve středu, vždy od 7 do 17 hodin.
DAŇ Z NEMOVITOSTI. Tuto platbu můžete
provést do konce května tohoto roku na Finančním úřadě v Kopřivnici, případně si můžete počátkem května vyzvednout na ObÚ informaci o výši daně poplatníka.
Mladí hudebníci ze Závišic zvou všechny hudební příznivce v sobotu 19. března 2005 v
18.00 hodin do sálu pohostinství U Kremlů v
Závišicích na hudební program s názvem PÍSNĚ A JEJICH PROMĚNY V ČASE. Budete
mít příležitost uslyšet spoustu písní – od klasických árií az po muzikálové a šansonové
melodie. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován na dobročinné účely.
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klasické, s nimiž se chodilo na koledu, až po téměř dva metry dlouhé, tzv. obřadní. Šlehání symbolizovalo předání
svěžesti, mladosti, ohebnosti a zdraví mladého proutku. Děvčata se šlehala, aby byla zdravá, pilná a veselá po celý
rok. V hospodářství vyšlehal hospodář čeládku, aby nebyla líná a zašel i chléva, kde vyšlehal krávu, aby se brzy
otelila. Šviháním ovocných stromků se měl ovocný sad probudit ze zimního spánku k další úrodě. Vdaným ženám
se pomlázkou vyháněl zlý jazyk. Šlehalo se také na znamení přátelství mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli zadobře.
VAJÍČKO. Vejce bylo od pradávna symbolem plodnosti, úrody, života, narození, návratu jara, slunce a díky skořápce i symbolem bezpečí. Jeho přirovnávání k hrobu, který skrývá život bylo symbolickým spojením se zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi. K masivnímu pojídaní vajec zrovna v této velikonoční době
přispěl zřejmě konec půstu, při kterém byla konzumace vajíček všeobecně zakázána. Ve spojitosti s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček a jejich darování, doprovázený množstvím pověr. Jednou z nich je i tato legenda:
“Bylo to toho dne, kdy Ježíš spolu se svatým Petrem chodili po světě, až došli navečer ke statku, kde požádali
hospodyni o nocleh. Ráno nevěděla hospodyně, čím by pocestné pohostila, když v tom zakdákala slepice. Seběhla do kurníku a našla vejce. To pak upekla v popelu a nabídla jej pocestným. Když se Ježíš se svatým Petrem
najedli, poděkovali a odešli. Žena chtěla smést ze stolu skořápky, ale místo nich tam ležely kousky zlata. Od té
doby, v tento den, na památku návštěvy oněch pocestných, hostila každého vajíčky.“

S N Ě H O VÁ N A D Í L K A
Jistě si všichni všimli, že během února napadlo neobvykle mnoho
sněhu. Snažíme se jej odklízet, ale pravdou je, že ne vždy se to daří.
Sněhu je již tolik, že se nedá jednoduše odhrnovat ani mechanizací.
Navíc odklízení sněhu z obecních komunikací brání i sami občané,
kteří zanechají na komunikaci automobil apod. Pak je opravdu těžké hromady sněhu odklidit. I chodníky se snažíme udržovat, ale i
zde již není možné s naší technikou sníh dostatečně kvalitně odklízet. I přesto jsou naše chodníky v porovnání s některými obcemi
velmi dobře udržovány. Občané si stěžují, že je jim při vyhrnování
traktorem nahrnut sníh před vjezdy do zahrad či domů. Je obvyklé
a je to dáno i zákonem, že majitel musí udržovat komunikaci, ale
také je dáno zákonem “O pozemních komunikacích”, že majitel přilehlé nemovitosti je povinen udržovat alespoň část komunikace ve
schůdném stavu. To znamená, že každý z nás by měl odklízet sníh
z chodníku a komunikací. Sněžit dle dlouhodobé předpovědi má až
do půli března, tak doufám, že budete mít pochopení pro tuto situaci i s tím, že obětujete trochu svého času a odklidíte sníh na přilehlých komunikacích tak, aby byly schůdné.
Zdeněk Vajda

ZE SPORTU
ONDŘEJ ČÍP ZLATÝ V KARVINÉ. V sobotu 12. února 2005 pořádal oddíl MSK JUDO Karviná Valentýnský turnaj
pro benjamínky a mladší žáky. Závišičtí obsadili tyto kategorie třemi judisty. V nejmladší kategorii bojoval ve váze
do 30 kg Michal Horák. Ve své tabulce sice prohrál jen jedno utkání, ale v konečném účtování i přes výhru nad celkovým vítězem Kozmou z Baníku Karviná obsadil Michal nakonec 3. příčku. V mladších žácích hájili barvy závišického juda Jan Kuběna a Ondřej Číp. Prvně jmenovaný neměl svůj den.Ve svých utkáních narazil vždy na zkušené
borce, pozdější finalisty, a pro tentokrát se musel s dobrým umístěním rozloučit. Skvělý den měl naopak Ondřej
Číp. Všechny soupeře suverénně porazil a svůj bezchybný výkon nakonec korunoval zlatou medailí.
ADAM KAHÁNEK BRONZOVÝ NA GRAND PRIX. Polské Pawlowice hostily v neděli 20. února 2005 více než
350 judistů z Polska, Slovenska a České republiky ve III. kole GRAND PRIX. Českou republiku zde reprezentovali i tři závišičtí judisté. Ne všem se ale dařilo podle jejich představ. Mezi nejmladšími závodníky se představil
ve váze do 30 kg Michal Horák. Ve svých zápasech narazil na starší zkušené Poláky a ti jej tentokrát dál nepustili. Ondřeji Čípovi ve váze do 46 kg přidělil los pozdějšího vítěze, Poláka Kulczynu, a ani v opravných utkáních
se mu nepodařilo prosadit. Jako třetí bojoval za české barvy Adam Kahánek. Ten sice prohrál ve druhém kole
s polským Boberem, který nakonec váhu do 42 kg vyhrál, ale v opravách si Adam vše vynahradil. Přes všechny
zbývající soupeře se dokázal probít až na stupně vítězů a z Polska si zaslouženě odvezl bronzovou medaili.
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SVÁTKY JARA - VELIKONOČNÍ SVÁTKY SE BLÍŽÍ
Velikonoce jsou pro mnohé z nás nejvýznamnější svátky, neboť jsou spojeny s příchodem jara, naděje a s krásnými, staletí trvajícími tradicemi. Velikonoční zvyklosti jsou v různých obměnách uchovávány od dob naších praotců. Celé
svátky vrcholí, především pro mladší, Velikonoční pomlázkou. Pro jiné jsou spojeny s přípravou velikonočních ozdob a
s pletením pomlázky, u nás obvyklejšího názvu tatar. K velikonocím patří i zdobení a malování vajíček, takzvaných kraslic. Přeji vám, aby se Vám celé svátky jara zdařily a prožili jste je v klidu a pohodě.
SYMBOLY VELIKONOC A NÁVOD, JAK SI PORADIT S VÝROBOU VELIKONOČNÍCH OZDOB.
BARVENÍ: V minulosti se používaly jen barvy z přírodních zdrojů. Koncem 19. století tyto zdroje nahradila chemie. Složení barev bývá tajemstvím vyrábějících firem. My Vám poradíme, jak nabarvit vajíčka bez nutnosti kupování barev. Zkrátka
tak, jak je barvili naši předci. Při barvení dávejte pozor!!! Většinou záleží na délce barvení. Např. odvar z cibulových slupek Vám udělá vajíčko žluté (při kratší době) nebo také hnědé (při delší době). Z čeho barvit: žlutá - odvar z cibulových
slupek (ale jen krátce), šafrán; fialová - lipový květ, kmín, šafrán; červená - odvar ze slupek červené cibule a octa,
červ. zelí nebo šťáva z červené řepy, šťáva z borůvek nebo bezinek; hnědá - odvar z dubové nebo olšové kůry, odvar
z cibulových slupek (déle), čaj; světle zelená - lipový květ, kmín, šafrán; černá - roztok sazí, na jehož dně je několik
rezavých hřebíků, odvar z olšové kůry; zelená - mladé žito, voda ze špenátu, odvar z olšové kůry. TIP: potřeme-li hotová (obarvená a nazdobená) vajíčka špekem, jsou krásně lesklá a lákavá.
BERÁNEK. Pod pojmem velikonoční beránek si každý z nás okamžitě představí sladkou moučníkovou pochoutku,
pečenou ve formě, tvaru beránka. Jako symbol byl a je znám nejen v křesťanství, kde byl symbolem Božího beránka,
Ježíše Krista. Kupříkladu židovský bůh byl chápán jako pastýř, starající se o své stádo oveček. Velikonoční beránek je
jako obřadní pokrm znám od středověku dodnes. Nikde se bohužel nedochovalo, zda se jednalo o pokrm z masa či
pečiva. Ale jelikož se masitý pokrm mohl jíst až po svěcení pokrmů, které připadalo na Boží hod velikonoční (velikonoční neděle) a pak také z důvodu, že beránka jako masitý pokrm si nemohl dovolit každý, se dá předpokládat, že naši
předkové připravovali beránka pečeného z těsta jak slaného, tak i sladkého. Tomu odpovídá jeden starý recept, který
jako suroviny mimo jiné uvádí rýži, rýžovou mouku, mandle a mandlový olej.
ZAJÍČEK. Zajíček jako symbol tradičních Velikonoc k nám připutoval z Německa, tudíž se jedná o symbol převzatý.
Ale vzhledem k rostoucímu počtu “čokoládových zajíčků” na pultech našich obchodů jistě neuškodí vysvětlit, co má
zajíček společného s vajíčkem a proč je s ním v období velikonoc spojován. Vysvětlení se dá najít podle několika známých výkladů. Podle jednoho je zajíci přisuzováno tajné roznášení velikonočních vajíček, protože přes svou plachost
a strach z lidí, bývá na jaře vídán poblíž lidských obydlí, kde vyhledává potravu.Podle jiného výkladu bývalo zvykem
do chleba pečeného ve formě tvaru zajíce položit vajíčko. Z toto můžeme usuzovat, že tak časem vznikla představa, že
vajíčka skutečně přináší či dokonce snáší zajíc. Dříve také bývalo zvykem honit “velikonočního zajíce”, což znamenalo
hledat ukrytá vajíčka na poli. Zajíc ale nebyl jediným zástupcem zvířecí říše, kterému bylo přisuzováno nošení vajíček. Tak třeba na Olomoucku odváděli rodiče své děti na Zelený čtvrtek po návštěvě kostela do zahrady, kde museli
hledat dárečky od “Pámbíčkové slepičky”. V západních Čechách zas na Zelený čtvrtek snášel červená vejce kohout a
ve středních Čechách (zejména na Rakovnicku, Berounsku a Křivoklátsku) nadělovala liška.
POMLÁZKA. Nejstarší zmínka o pomlázce pochází ze 14.století, z pamětí pražského kazatele Konráda Waldhausera,
který popsal pomlázku ve velikonočním kázání: “…manželé a milenci šlehají se metlami a tepají rukou v pondělí a
úterý velikonoční. Ospalé a lenivé časně z rána v pondělí velikonoční házejí do vody nebo alespoň je polévají…”. Pomlázka je dodnes živou tradicí a zároveň jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Pojem pomlázka značil a značí svazek spletených vrbových proutků, jako nástroj určený ke stejnojmennému šlehání dívek a žen, prováděného v Pondělí
velikonoční (dříve i o Velikonoční úterý, zvané “odplatné outerý”, kdy děvčata oplácela hochům). Pomlázkou je také
nazýván výsledek koledování, ojediněle se s tímto názvem setkáme u jména pokrmu (plzeňská nádivka “Sekaná pomlázka z pomletého masa”). Pomlázka (tedy prut – nástroj ke šlehání) měla a má mnoho podob i krajových názvů:
Binovačka a vinovačka - (pomlázka pletená z prutů vinné révy). Dynovačka – z Chodska (znamená nástroj šlehání a
koledu). Houdovačka, hodovačka - (odvozené od hodu - velkého svátku, spojeného s hostinou). Koleda - jihomoravské Vranovsko. Kyčkování, kyčkovanka, kyčka - Opavsko. Mrskút, mrskot, mrskut, mrskanda, mrskačka - název
používaný na jižní a střední Moravě. Pomihod, pamihod, pomrhod - (zkratka středověkého popěvku Pomni hody do
provody) - střední Čechy, zejména na Rakovnicku. Sekačka - Žďársko. Šlahačka, šlahání, šlehačka, vyplácání - oblast jihovýchodní Moravy. Šmigrust, šmirgust, šmekúrst, šmekustr, šmykustr, šmerkust, šmerkous - severní Morava a východní Čechy. Tatarec, tatar - střední Morava. Korbáč, karabáč – Morava (původ slova pochází z tureckého
kyrbáč - bič, důtky). Dalšími většinou jen regionálními názvy jsou: Žila, žíla, metla, švihačka, šihačka, šihota, , čugár, kančúch, roučačka a mnoho dalších. Pomlázku musel umět každý chlapec a proto kolem toho, kdo uměl uplést
pomlázku, se vždy scházelo dost malých hochů, kteří se tomuto umění chtěli přiučit. Do pomlázky se vplétala buď
červená stuha, nebo červená nit. Pomlázky se pletly různě velké. Od malých, které se nosívaly stočené v kapse, přes
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Informace pro občany Novojičínska

ZIMA JEŠTĚ NEKONČÍ! ZIMNÍ OBDOBÍ JE PRO ŘIDIČE NEJNÁROČNĚJŠÍ!

Komunikace jsou vlivem neustále se měnícího počasí a teplot kolem bodu mrazu nevyzpytatelné, a proto nebezpečné. V tomto čase se stává nejvíce dopravních nehod s tragickými
následky. Na místě je zvýšená opatrnost, která je tou nejlepší prevencí. ZIMNÍ PROVOZ VYŽADUJE PŘEDEVŠÍM ZIMNÍ PNEUMATIKY! K bezpečnosti silničního provozu mohou řidiči motorových vozidel
výrazně přispět výměnou letních pneumatik za zimní. Bohužel tato výměna není v České republice zatím povinná.
Praxe ale potvrzuje, že se zimními pneumatikami je jízda
daleko bezpečnější - letní pneumatiky za teploty kolem 7° C
začínají již tvrdnout a ztrácejí tím přilnavost. Zimní pneumatiky mají lepší záběr na sněhu a ledu, lepší stabilitu při
průjezdu zatáčkami, vyšší adhezi i na suchých vozovkách a
podstatně kratší brzdnou dráhu. Jsou zkrátka schopny zajistit lepší ovládání vozidla. Výhodnější je přezout všechny
4 pneumatiky s dostatečně hlubokým vzorkem. Další možností zlepšení podmínek pro jízdu autem při špatných
povětrnostních podmínkách je včasné nasazení sněhových řetězů. Jejich nasazování si předem vyzkoušejte.
CHYSTÁTE SE NA HORY? BEZPEČNÁ CESTA A NÁVRAT.
Zkontrolujte si především stav baterie, nemrznoucí směsi do chladiče a do ostřikovačů. Vezměte si s
sebou též rozmrazovač zámků, škrabku na okna, případně smetáček a lopatku. Vhodné je nechat si prověřit seřízení světlometů. Na horách jsou bezpodmínečně nutné zimní pneumatiky a někde i sněhové řetězy. V zimním provozu totiž musíte počítat s možností
námraz, tvoření sněhových jazyků a závějí.
Před odjezdem do horských oblastí je nutné pečlivě sledovat televizní a rozhlasová dopravní zpravodajství a předpovědi počasí. Důležité informace z dopravy
nabízejí také internetové stránky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz) a Radio Vnitro. Do horských středisek nejezděte na delší dobu bez předchozího zajištění ubytování; předejdete tím zbytečné nervozitě při hledání volné kapacity. Před odjezdem na hory neopomeňte
řádně zabezpečit svůj byt či rodinný domek, který opouštíte.
Dále je třeba připomenout všem řidičům, že v zimním období jim ukládá naše právní úprava jezdit i při nesnížené viditelnosti se zapnutými reflektory. Je dobré, že velká část řidičů si tuto povinnost sama prodlužuje na celý
rok. Řidiči se přesvědčili, že osvětlené vozidlo je účinné preventivní opatření ke snížení dopravní nehodovosti.
JAK POSTUPOVAT, STANE-LI SE DOPRAVNÍ NEHODA?
Jsme-li v koloně stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, nebo se stane dopravní nehoda, je třeba zachovat
klid, nezmatkovat a řídit se pokyny policistů. Nesnažte se vracet couváním a vždy nechejte volný pruh vozovky
pro příslušníky integrovaného záchranného systému. Není-li vaše vozidlo schopno pokračovat v jízdě, je třeba
ho řádně označit a neprodleně zavolat policii, případně správce komunikace nebo využít asistenční služby. Při
manipulaci s vozidlem jej nezapomeňte označit výstražným trojúhelníkem a na sebe je vhodné si obléci zejména za snížené viditelnosti vestu z fluorescenčního materiálu (patří k doporučované výbavě vozidla).

HORY A KRÁDEŽE AUT A DALŠÍCH VĚCÍ

V horských střediscích musíte parkovat výhradně na k tomu označených parkovištích, jinak se vystavujete nebezpečí poškození vozidla od speciální techniky určené k zimní údržbě silnic. Zaparkované
auto dobře zabezpečte. Je možné využít celou řadu mechanických zábranných prostředků a elektronické ochrany. Vyjímatelné autorádio nenechávejte v autě, zbytečně by „dráždilo“ zloděje. Neměli byste
zapomenout ani na zajištění střešního nosiče lyží. Lyže, snowboardy a další vybavení odkládejte tak,
abyste o nich měli stále přehled. Různé modifikace přenosných osobních alarmů se dají využít i na zabezpečení popisovaných věcí.
Při ubytování a pobytu na horách dodržujte ustálené preventivní rady - peníze, osobní doklady a klíče mějte stále pod kontrolou; i v zimních střediscích se
pohybují kapsáři. V ubytovacích zařízeních využívejte k uložení cennějších věcí
bezpečnostní schránky či trezorky.
A na závěr jedno zcela bezplatné doporučení. Při problémech pomozte také
ostatním - nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vy sami.
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ZAOSTŘENO DO HISTORIE
STALO SE PŘED 60 LETY - AKCE BORIS
Takto bychom mohli moderně nazvat epizodu, která se udála v obci v závěru druhé světové války, v prvním čtvrtletí roku 1945. Nejdříve nechejme mluvit dokumenty: Záznam z Rybí: Přechodně byli ubytováni v Dělnickém domě v nezjištěném počtu sovětští váleční zajatci.
Dvěma se podařilo utéct do lesů a spojit se s partyzány. Záznam ze Závišic: V době, kdy byl
zajatecký tábor v sousedním Rybí, utekli někteří zajatci do Závišic a odtamtud dále. Občané
jim pomáhali jídlem, šatstvem i radami, kterou cestu zvolit. Některé uprchlíky také převáděli.
A tady začíná skutečný příběh, který asi s těmi záznamy souvisí.
Bylo to počátkem března 1945, kdy přišli v noci k občanu V.M. dva sovětští vojáci se strženými nárameníky a prosili o jídlo a nocleh. Bylo vidět, že se jedná o uprchlé válečné zajatce. Byli to důstojníci Rudé armády. Starší byl kapitán Boris Otrezov, v civilu vedoucí knihovny ve městě Zvěrevo, mladší byl poručík (lejtěnant) Ivan, rybář. Oba byli vyhladovělí, špinaví,
velmi unavení a ne zcela vyléčení po zranění. V.M. je po ošetření a nasycení ukryl na bezpečném místě a tajně o tom uvědomil se žádostí o pomoc občany L.B. a C.P., o nichž věděl,
že budou ochotni při záchraně zajatců spolupracovat.
Až se po několika týdnech zotavili (hlavně zásluhou rodiny a příbuzných V.M.), nechtěli
déle zůstat a čekat na příchod fronty. Chtěli se dostat do hor k partyzánům nebo blíže k frontě,
aby se co nejdříve mohli zúčastnit bojů. Vyžadovalo to však důkladnou materiální i technickou
přípravu. Požadovali mapu nebo nákres a kompas, potřebovali dlouhé kabáty (hubertusy) na
zakrytí uniforem, civilní čepice a potraviny asi na týden. Nákres podle vojenské mapy pořídil
C.P., kompas zajistil L.B. a důkladně je seznámil s cestou směrem na Kazničov. Proviant připravili hlavně rodina a nejbližší příbuzní V.M. i další občané, na něž bylo spolehnutí.
Byl pak stanoven den odchodu a za průvodce byli vybráni V.M. a L.B., kteří dobře znali terén plánované cesty. Průvodci si s vojáky domluvili, jak si počínat během cesty v případě,
že vzniknou nebezpečné komplikace: Průvodci půjdou 30-50 kroků vpředu (podle viditelnosti)
a za nimi pak vojáci, podle vzhledu civilisté. Kdyby byli průvodci zastaveni německou hlídkou
a tato je kontrolovala, bylo domluveno, že si jeden průvodce zapálí cigaretu, což signalizovalo nebezpečí. Vojáci by v tom případě museli ihned odbočit na pravou stranu a vydat se sami
k horám směrem na Vlčovice-Frenštát (měli mapu a kompas). Průvodci měli pro každý případ
v rukou kameny. Bude-li cesta volná, platil signál dvojí zapísknutí. Vše ostatní záviselo na štěstí. Snad si ani oni sami ani jejich rodiny neuvědomovali, co by jim hrozilo, kdyby je Němci chytili a vše se prozradilo. Německé hlídky kontrolovaly v té době silnice a zvláště byli ostražité
v okolí hranic s protektorátem. Ty se musely překročit – cíl byl za nimi. V první plánovaný den
musela být akce zrušena, neboť sovětská letadla osvětlovala až do půlnoci krajinu.
Až další den, 2. dubna 1945 v 9 hodin večer, bylo možno převedení vojáků provést. Skupina šla pomalu po loukách do
Kopřivnice, pak na Větřkovice a
přes protektorátní hranici k vesnici Mniší. Asi 500 m před hranicí
zaslechla výprava nějaké hlasy
a volání. Zalehla proto v poli, a
když po půlhodině byl klid, pokračovala v cestě přes Mniší na Měrkovice. Tam ukázali průvodci vojákům směr další cesty, načež se
s nimi rozloučili. V dalších dnech
si L.B. zjišťoval u příbuzných ve
Větřkovicích , jestli se náhodou
nemluví mezi lidmi o nějakém incidentu v prostoru Mniší-Měrkovice. Nikdo nic nevěděl.
Boris (vlevo) a Ivan 8. května 1945
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Až 8. května se všichni, kteří se na akci podíleli, dověděli o dalším osudu zachráněných
zajatců. S partyzány se nespojili, dva dny se skrývali v lese, a když Ivan třetí den onemocněl
zápalem plic, Boris požádal o pomoc ve vesnici. Narazil na dobré lidi (asi v Měrkovicích), a
tam se oba dočkali příchodu své armády, s níž pak 8. května cestovali zpátky na Příbor, vystoupili v Borovci (krajina se jim zdála povědomá z doby útěku ze zajetí) a přišli poděkovat
svým zachráncům v Závišicích. Odpoledne pak odjeli.
Po válce žil Boris s manželkou a se synem ve městě Murom (východně od Moskvy). Jeho
sestra v r. 1972 psala, že už nežije.
STALO SE PŘED 60 LETY (Z VÁLEČNÉ KRONIKY) - březen 1945
w Budování zákopů na různých místech (např. na Hůrce nad silnicí do Rybí, před N. Jičínem), příprava zátarasů na zúžených místech silnic nebo mezi domy (např. v Příboře u železničního přejezdu, na hlavní silnici do N. Jičína u “sirkových lázní”), kopání protitankových
příkopů v okolí zátarasů atd. Pracovali tam váleční zajatci a uvolnění zaměstnanci závodů,
případně zavlečené osoby z Ukrajiny a z Polska.
w 10. 3. 1945 – zahájení Ostravské operace Rudé armády po sedmdesátiminutové dělostřelecké přípravě. Čelní úder směr Ostrava však narazil na nebývalý odpor německých přisunutých
divizí. Velitel německých vojsk gen. Schörner si byl vědom, že ztráta Ostravska znamená konec obrany střední a severní Moravy. Proto pomocí vojsk SS a polní policie i gestapa udržoval
disciplinu vojáků nejbrutálnějšími způsoby, včetně poprav vlastních lidí (i v N. Jičíně).
w 20. 3. 1945 – zastaveno vyučování na školách – blízkost válečného pásma.
w 24. 3. 1945 – druhá etapa Ostravské operace. Sovětské velení rozhodlo vést operaci severně od Ostravy směrem na Opavu s úmyslem dobýt Ostravu ze západní strany. V sestavě
Rudé armády bojovali i naši tankisté a letci. Ofenzivě předcházela pětatřicetiminutová dělostřelecká příprava. Temné dunění bylo slyšet až do naší obce.
w
w 8. 3. 1943 – před 62 lety došlo k prvnímu bojovému nasazení naší vojenské jednotky
v SSSR na východní frontě v boji u Sokolova na Ukrajině. Hrdinnou smrtí tam padl rodák
z Příbora npor. Jaroslav Lohrer-Lom, zástupce velitele obrany Sokolova. Narozen 4. 1. 1917,
padl ve věku 26 let.
w 27. 3. 1942 – před 63 lety, byl sestřelen při bojovém letu nad mořem u belgického pobřeží ppor. Vladimír Michálek ze Závišic čp.102, příslušník 313. čsl. stíhací perutě RAF (Britské
královské letectvo). Narozen 21.3.1918, padl ve věku 24 let. V r.1990 byl spolu s ostatními
českými letci RAF morálně rehabilitován a in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka.
Mgr. Lubomír Busek

BŘEZNOVÍ JUBILANTI
Lichnovský Pavel, čp.17
Bortel Josef, čp.48
Matzke Josef, čp.165
Najzarová Anna, čp.79
Pustějovská Ludmila, čp.57
Pustějovský Bohuslav, čp.50
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Obecní úřad všem jubilantům gratuluje a přeje hodně zdraví do dalších let.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Dne 3. února proběhl na naší škole zápis dětí do první třídy. Zapsáno bylo sedm dětí. V
rámci projektu Film - škola navštívili žáci školy 10. února kulturní představení v KD Kopřivnice
Čaroděj ze země Oz. Od 14. února do 18. února si mohli žáci základní školy užít týdenního
volna v podobě jarních prázdnin.
Dne 22. 2. se žákyně druhé třídy Lucie Hývnarová zúčastnila okrskového kola recitační
soutěže pořádané DDM Kopřivnice.

