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ZÁVIŠAN
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 0 6 / C E N A

3 K Č

Obecní úřad informuje
Obec Závišice letos zaměstnává, stejně jako v loňském roce,
3 pracovníky na veřejně prospěšné práce.
Jejich činností je úklid obce, odklízení sněhu, sečení trávy a jiné
práce spojené s údržbou obce.

Sběr komunálního odpadu
Dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky, které jsou
závazné pro všechny občany i právnické osoby, má každý povinnost předcházet a
omezovat vznik odpadů.
Dle propočtu renomované firmy EKO-KOM Praha, která v oblasti odpadů spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí vyplývá, že produkce směsného komunálního odpadu na jednu fyzickou osobu je cca 55 litrů za měsíc, což při frekvenci
14-ti denního vývozu tohoto odpadu odpovídá potřebě 1 sběrné nádoby (popelnice)
pro 1 až 4 osoby.
Odvoz netříděného komunálního odpadu se v naší obci koná každý sudý
týden v pátek v ranních hodinách.
Za každou vyprázdněnou popelnici je nám účtován tzv. manipulační poplatek. Proto žádáme občany, aby chystali ke sběru jen plné popelnice.
Poplatky za psy
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Číslo 3/2006 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 27.2. 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 27.3.2006*Distribuce v místní prodejně*
Cena 3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2*

10

Upozorňujeme občany na povinnost uhradit poplatek za psy. Tento poplatek je splatný nejpozději do 31. března 2006.
Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla(tj.ode dne, kdy
nový pes dovršil stáří tří měsíců).
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Březnoví jubilanti
60 let

Hajda Vlastimil

čp. 111

80 let

Honešová Marie

čp. 159

82 let

Najzarová Anna

čp. 79

83 let

Pustějovská Ludmila

čp. 57

87 let

Pustějovský Bohuslav

čp. 50

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví do dalších let.

Březnové pranostiky

Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí
měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce
pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
Březen je znamením jara, jehož začátek letos
připadá na 20. března 19 hodin 25 minut SEČ.

Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok
jako únor.

19.března Svátek mají Josef, Josefína a Josefa
Všechny světové kalendáře se shodují na tom, že svátek slaví Josef. Základem jména je hebrejské Jóséph, označující
"toho, kdo bude pokračovat". Josef je tedy ten, kdo v něčem
pokračuje, něco přidává nebo rozmnožuje. Toto jméno má
mnoho domáckých podob, a to nejenom u nás, ale takřka po
celém světě. Do první skupiny patří všichni Jožové, Jožkové,
ale i Jožinové, ve druhé vládnou Pepíci, Pepové, Pepkové, ale i Pepičky a Pepiny.
Základem tohoto tvaru je italské jméno Beppe. Jedná se o zkratku italské podoby
jména Josef - Giuseppe, které zkrátili Italové v Seppe, z něhož různými dalšími cestami vzniklo ono Beppe a konečně i náš Pepík.
Patronem dnešních oslavenců je manžel Panny Marie. Josef pocházel z královského
rodu Davidova, povoláním byl stavitel a tesař. V době zasnoubení s Marií byl poměrně
bohatým člověkem . Nejznámější kompozicí je vyobrazení s malým Jezulátkem v náručí a s lilií jako symbolem čistoty. Jeho dalšími atributy bývá tesařské nářadí - pila,
sekera nebo úhelník, případně se někde objevuje rozkvetlá hůl jako připomínka toho,
že byl vyvolen za manžela Mariina. Nesmíme však zapomenout ani na Josefíny a
Josefy, které dnes také slaví svůj svátek. Pravdou je, že toto jméno již dnes není tolik
rozšířeno. Přitom některé jeho nositelky byly velmi slavné. Josefína se jmenovala
první manželka císaře Napoleona I. a stejné jméno měla i famózní tanečnice a zpěvačka Josephine Bakerová (1906-1975). Oběma ženám ležel svého času u nohou
doslova celý svět.
Den před jarní rovnodenností měla ve starém Řecku jeden ze svých svátků i bohyně
Athéna. V římských dobách se slavívala jedna z pěti slavností k uctění bohyně Minervy, jimž se říkalo Quinquatrus. Tato březnová byla velmi bouřlivá a slavila se plných
pět dní, od devatenáctého do dvacátéhotřetího března.

Blahopřejeme Josefům i všem ostatním, kteří v březnu slaví své jmeniny!

Březen - za kamna vlezem.
Březnové slunce má krátké ruce.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.

PLACENÁ INZERCE

Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Koupím rodinný dům v Závišicích a okolí. Nabídněte.
tel.: 776 774 088
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Zavedení letního času
Občanské sdružení DIAKONIE ÚPICE—SSP
V rámci pomoci lidem v tísni uspořádáme

SBÍRKU
lůžkovin, nádobí, péřových přikrývek, polštářů, dek,
oděvů, hraček, časopisů, knih, novin,
čistících prostředků, také poškozené oděvy,
zbytky látek, vlnu, bavlnu, atd.
Paní Molnárová bude vděčná, když budou věci dány do krabic nebo pytlů.
Prosíme rovněž o finanční dary na odvoz sbírky.
Sbírka se uskuteční :
v CO krytu, ul. Obránců míru č. 1049
Kopřivnice (za galanterií)
ve dnech:

14. března

od 8,00 - 11,00 hod.
od 13,00 - 17,00 hod.

15. března

od 8,00 - 11,00 hod.
od 13,00 - 17,00 hod.

Občanské sdružení DIAKONIE všem dárcům děkuje!
v zastoupení L. Molnárová
tel.: 556 810 618
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26. března 2006 se zavádí letní čas:
ve 2 hodiny v noci se posunou ručičky hodin na 3 hodiny
Na letní čas se v ČR každý rok přechází poslední neděli v březnu, kdy se v
02:00 SEČ (středoevropského času) posunou hodiny na 03:00 SELČ
(středoevropského letního času). Letní čas končí poslední neděli v říjnu, kdy se
v 03:00 SELČ hodiny posunou na 02:00 SEČ.
Historie
Princip podobný letnímu času se asi poprvé objevil roku 1784 v dopise Benjamina Franklina vydavatelům časopisu Journal of Paris. Dopis však byl míněn
ironicky, Franklin nenavrhoval zavedení letního času, ale aby lidé vstávali i
chodili spát dříve, čímž by lépe využili denní světlo.
První vážně míněný návrh na zavedení letního času učinil londýnský stavitel
William Willett roku 1907 ve své eseji The Waste of Daylight. Ačkoli se mu
podařilo přesvědčit i jednoho z britských poslanců, návrh se mu nepodařilo
prosadit.
V praxi byl letní čas poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to
hned v řadě evropských zemí. Jako první zřejmě letní čas zavedlo Švédsko od
14. dubna 1916 do 30. září téhož roku, ale v dalších letech v něm už nepokračovalo. Dále pak v Německu a v Rakousku-Uhersku, jehož součástí tehdy
byly i české země, platil mezi 30. dubnem a 1.říjnem 1916. Tento letní čas se v
obou říších uplatňoval až do roku 1918. Také Velká Británie si upravila hodinky a letní čas zde ve třetím válečném roce fungoval mezi 21. květnem a 1. říjnem 1916.
Dne 19. března 1918 byla v USA zákonem zavedena časová pásma (tehdy již
používaná na železnici), se kterými bylo zavedeno i používání letního času
(počínaje 31. březnem) po zbytek 1. světové války. Letní čas platil v letech
1918 a 1919, byl však natolik nepopulární (lidé tehdy vstávali i chodili spát
dříve), že byl poté tento zákon zrušen.
V českých zemích (tehdy v Protektorátu Čechy a Morava) fungoval letní čas
nepřetržitě od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942, dále pak v letních měsících
let 1943-1949. Na přelomu roku 1946 (1. prosince 1946-23. února 1947) byl
zaveden také tzv. zimní čas, kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu-tento
opačný posun je zřejmě světovým unikátem.
Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika
letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se zaváděl poslední březnový víkend
a končil poslední zářijový víkend. Od r. 1996 je letní čas o jeden měsíc delšítrvá až do posledního víkendu v říjnu. Tato změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se přizpůsobilo i Česko.
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SLÍŽEK

17.30 - 20.30

PO , STŘ , PÁ
POSILOVNA:

9.00 - 12.00

NOHEJBAL
VALENTA
NEDĚLE

16.30 - 19.00

FUTSAL
GILAR
SDH
KUBĚNA

14.00 - 16.00
12.30 - 14.00

FUTSAL
HYVNAR
JUDO
KAHÁNEK

HORUTA
LOŠÁK

9.00 - 12.00
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SOBOTA

NOHEJBAL

19.00 - 21.00

NOHEJBAL

17.30 - 19.00
15.00 - 17.30

POLIKLINIKA-lichý
FLOORBALL-sudý
SOPUCH

19.00 - 21.00
16.00 - 19.00

FUTSAL
VÁŇA

ŽENY
SOPUCHOVÁ

19.30 - 20.30
17.30 - 19.30

VOLEJBAL
JUREČKOVÁ

NOHEJBAL
LOŠÁK - HORUTA

19.00 - 21.00
17.00 - 19.00

STOLNÍ TENIS
VAJDA

ŽENY
SOPUCHOVÁ
VOLEJBAL
KELNAROVÁ

tělocvična TJZ

20.00 -21.00
18.30 - 20.00

JUDO
KAHÁNEK

PÁTEK

Charita Kopřivnice děkuje všem dárcům, kteří přispěli
na tříkrálovou sbírku 2006 i těm, kteří se na ní bezprostředně
podíleli.

ČTVRTEK

Tříkrálová sbírka

STŘEDA

Děkuje všem lidem, kteří pomohli s organizací
OBECNÍHO PLESU
Děkujeme všem za dary do tomboly a také účinkujícím tanečnicím.
Poděkování zajisté patří i všem dobrovolníkům, kteří vyzdobili
místní sál v Pohostinství u Kremlů. Největší podíl na výzdobě mají členky a členové
kulturní komise, dále dobrovolníci z řad hasičů a zastupitelstva obce.

ÚTERÝ

Kulturní komise při ObÚ

JUDO
KAHÁNEK

Myslivecké sdružení Závišice děkuje organizátorům, účinkujícím a všem,
kteří přispěli věcnými dary a finančními prostředky do tomboly na Myslivecký ples .

PONDĚLÍ

PODĚKOVÁNÍ

16.00 - 18.30

Zveme všechny příznivce krásné hudby na Jarní koncert, který se bude konat
v neděli 26. 3. 2006 od 15.00 hodin v sále Pohostinství U Kremlů.
Vystoupí mladí hudebníci ze Závišic a studenti Janáčkovy konzervatoře
v Ostravě.
Vstupné dobrovolné

PROGRAM TĚLOCVIČNY : 9/2005 - 6/2006

JARNÍ KONCERT

TJ ZÁVIŠICE
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Judisté hodnotili úspěšný rok
První lednový pátek zhodnotili úspěšnou uplynulou sezónu závišičtí judisté. Za účasti zástupců obce starosty p. Zdeňka Vajdy a předsedy TJ ing. Milana Gilara byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci ve
všech kategoriích. Za všechny loňské úspěchy stačí vzpomenout, že
mladí judisté dokázali vybojovat na domácích i zahraničních kolbištích celkem
105 medailí z toho 38 zlatých, 26 stříbrných a 41 bronzových!
Na prvním letošním turnaji na XIV. Ročníku mezinárodního DANRHO CUPU 2006 v Mělníku skončili Jan Kuběna a Radek Honč těsně před branami semifinále. Adam Kahánek dokázal vybojovat v silné konkurenci bronzovou medaili.
TJ Uherský Brod pořádala mezinárodní závod Memoriál ing. Miroslava Thoře. Z jihu Moravy si zlatou medaili přivezl Adam Kahánek. Radek Honč a Ondra Číp skončili shodně na 7. místě.
V prodlouženém víkendu 16.-19.2.2006 se naši judisté zúčastnili zimního
výběrového soustředění na Hukvaldech.A v sobotu 18.2. se pak tři z nich zúčastnili Velké ceny města Opavy. Ondra Číp se probojoval až k boji o třetí příčku, ale tam bohužel prohrál.Zato Radek Honč a Adam Kahánek všechny své
soupeře suverénně porazili a oba si odvezli ze slezského města zlaté medaile.

Školní okénko
31. ledna jsme ukončili 1. pololetí školního roku 2005/2006.
Odměnou pro děti za půlroční práci byly jednodenní prázdniny 3. února.
10. února proběhl na naší škole zápis do 1. třídy.
K zápisu přišlo 6 dětí - z toho 4 chlapci a 2 děvčata.
Od 20. února do 26. února si žáci užili jarních prázdnin.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
sobota 4.března
v sále Pohostinství U Kremlů od 14.00 hodin
Všechny děti s rodiči a ostatními rodinnými příslušníky jsou srdečně zváni.
Věříme, že nám pomůžete při zajišťování bohaté tomboly pro děti, za což
předem děkujeme.
POZOR! Sběr papíru pokračuje!
Letos jsme již nasbírali 2 tuny!!! Děkujeme všem za dosavadní pomoc při
sběru papíru.

Skautský oddíl Závišice
V únoru byly prázdniny a proto skautky nezahálely a vyrazily
na pět dní do Spálova. První noc byla sice docela studená, ale
přežily jsem to! Během pobytu jsme vyráběly zajímavé výrobky (veselá zvířátka, ozdobné sponky,…), hrály spoustu nejrůznějších her,
zpívaly, oslavovaly Den sesterství, chodily do přírody, večer jsem hrály
„večerníčky“,… Jeden den jsme se šly podívat, jak vypadá tábořiště na Libavé
v zimě (snad to všechny uvidíme i v létě na táboře). Z této výpravy jsme se
vrátili úplně mokří a unavení, ale stálo to za to!!!
V nejbližší době plánujeme jarní výpravu. Průběžně se také připravujeme na
Závod světlušek, který se uskuteční v květnu a prověří znalosti a schopnosti
malých skautek.
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