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Obecní úřad informuje

Závišan- zpravodaj obce Závišice
Číslo 4/2006 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31.3. 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 24.4.2006*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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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.3.2006
Zastupitelstvo obce po projednání:
bere na vědomí:
325/06 kontrolu usnesení z minulého zasedání ZO
326/06 zprávu starosty o činnosti obce
327/06 zprávy jednotlivých zastupitelů
schvaluje:
328/06 program jednání ZO
9-0-0
329/06 výběrovou komisi na hodnocení nabídek ohledně rekonstrukce základní
školy v Závišicích ve složení, Ing. Josef Kuběna, Ing.Dimitri Kirjakovský, Ing. Šárka
Fabiánová, Antonín Váňa, Zdeněk Vajda
7-0-2
330/06 přihlášení obce Závišice do soutěže Vesnice roku
9-0-0
331/06 zaplacení příspěvku za účast v soutěži Vesnice roku
9-0-0
332/06 dotaci na sportovně kulturní akci závodů veteránů kolem Trůby na den
19.8.2006 ve výši 5.000,- Kč
6-0-3
333/06 rozpočet obce Závišice na rok 2006 v předneseném znění
9-0-0
334/06 zastupitelstvo obce Závišice tímto deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO pana Zdeňka Vajdu
8-0-1
335/06 doplnění návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Závišice o dvě nové
lokality: č. 3/3 a č. 3/4
9-0-0
336/06 aby sociální komise k významným životním jubileím pořizovala dárkový
balíček v hodnotě do 500,- Kč a kytici do 150,- Kč,balíček může obsahovat
jednu láhev vína či alkoholu
9-0-0
337/06 směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., viz
příloha
9-0-0
338/06 OZV č.1/2006 o veřejné zeleni, včetně příloh
9-0-0
339/06 OZV č.2/2006 k zabezpečení veřejného pořádku
9-0-0
340/06 dotaci ve výši 10.000,-.Kč. pro školu o.p.s. DĚCKO
6-0-3
341/06 změnu v názvu zřizovací listiny základní školy
9-0-0
342/06 převedení přebytku z hospodaření ZŠ jako rezervu roku 2006 9-0-0
pověřuje:
343/06 starostu obce , aby sepsal a podepsal smlouvu č.NJ/104/i/2005/Ku-.9-0-0
Usnesení nebylo přijato k tomuto návrhu:
Žádost o dotaci z rozpočtu obce na provoz Školy života.
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Očkování psů
Ve středu 19. dubna se bude konat očkování psů proti vzteklině:
u hasičárny
16.00 - 16.45 hod.
u transformátoru 17.00 - 17.30 hod.
u kravína
17.45 - 18.00 hod.
Očkovací průkazy s sebou!

Poznávací zájezd

Informace z knihovny
Oznamujeme, že v pátek 14. dubna bude knihovna uzavřena.
Upozorňujeme čtenáře, kteří mají vypůjčené knihy déle než určuje půjčovní
řád, aby je vrátili co nejdříve a vyhnuli se tak možné pokutě.

V pátek 5. května pořádá obec Závišice zájezd pro občany obce.
Program:
Kroměříž-návštěva zámku, individuální prohlídka Podzámecké, Květné zahrady,
samostatný oběd,
Arcibiskupské sklepy-exkurze a posezení s ochutnávkou vín
Olšany-Farma Bolka Polívky-exkurze a společná večeře
Přihlásit se můžete v úřední dny na ObÚ - do 26. dubna.

Školní okénko
4. března se naše děti pobavily na Dětském maškarním plese. Užily si zábavného
odpoledne, jako každým rokem byla připravena bohatá tombola. Všem, kteří do této
tomboly přispěli, a tím udělali dětem radost, děkujeme.
13. a 14. března navštívila naši školu Česká školní inspekce.
16. března jsme zhlédli hudební pohádku „Jak čmeláček vítal jaro“ v KD Kopřivnice
28. března jsme se s dětmi rozloučili s paní Zimou a přivítali Jaro zapálením slaměné figury MORÉNY a jejím vhozením do vody.
Tradiční příprava na Velikonoční svátky
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ,
které se uskuteční v pondělí 10.dubna od 15.00 hod. v prostorách mateřské školy. Budeme společně tvořit velikonoční ozdoby a malovat kraslice.
Vyfouklá vajíčka si vezměte s sebou.
POZOR!!! ZÁPIS NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zápis proběhne ve čtvrtek 13. dubna v mateřské škole:
ráno od 7.00 do 9.00 hodin, odpoledne od 14.30 do 16.30 hodin.
K zápisu se dostaví pouze rodiče dětí, které budou chtít nově navštěvovat mateřskou
školu od 1. září 2006.
!!! Sběr papíru stále pokračuje !!!
Papíry do sběru můžete odevzdat v místní prodejně Jednota. Děkujeme.
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PLACENÁ INZERCE
Firma Vilém Křenek,
Bartošovice - Hukovice 42
Vám nabízí
♦
pokládku a lepení PVC, koberců, korků, hran na schody
♦
pokládku vlysů, parket, palubek
♦
broušení a lakování starých dřevěných podlah
♦
opravu všech druhů podlah
vše provádíme včetně dodání materiálů
♦
(výběr z velkého množství vzorů)
♦
vše provádíme dle dohody v krátké dodací lhůtě
♦
ručíme za kvalitní provedení práce
Kontakt: telefon 556 758 022 (po 20. hodině),
mobil 604 955 139,
e-mail krenek@c-box.cz
♦

Hledám schopné lidi, kteří se chtějí realizovat v nové české firmě, rozšiřující
svou působnost na oblast Novojičínska. Bližší informace na tel. 731 928 771

13

Zpravodaj / duben 2006

Zpravodaj / duben 2006

Judisté úspěšní ve všech kategoriích
Známou pravdu, že náročná, poctivá příprava se vyplácí, potvrzují naši mladí
judisté.
V prestižním Mezinárodním turnaji O pohár Euroregionu Beskydy ve Frýdku
Místku obsadili naši borci téměř všechny kategorie a 5-ti medailemi přispěli
družstvu SKP F-M k zisku cenného poháru.
Výsledky:
1.místo-Adam Kahánek, starší žáci
2.místo- Adam Kahánek, dorostenci
2.místo-Lucie Hývnarová, benjamínci
2.místo-Radek Honč,starší žáci
3.místo-Jan Kuběna,starší žáci
5.místo-Ondřej Číp, starší žáci
5.místo-Nikola Fousková, starší žačky
5.místo-Ondra Kahánek, junioři
9.místo-Radek Honč, dorostenci
9.místo-Ondřej Honč, dorostenci
9.místo-Josef Babiář, junioři
V polských Pawlowicích se uskutečnilo III.kolo GRAND PRIX. Adam Kahánek
zde skončil na 3.místě a Ondra Číp s Honzou Kuběnou obsadili pěkná pátá místa.
Obdivuhodné výkony podávali na dorosteneckých soutěžích věkem teprve starší
žáci. Na Mistrovství Moravskoslezského kraje vybojovali Adam Kahánek a Radek Honč shodně vynikající tituly Vícemistrů kraje!
Na Mistrovství České republiky dorostenců v Jičíně sahal dokonce Adam Kahánek po medaili, ale boj o bronz těsně prohrál a musel se spokojit s nepopulární
„bramborovou“ medailí.
Jedinečný úspěch pak všichni dosáhli na Mezinárodní Velké ceně Žiliny dorostenců, když zlato přivezl Adam Kahánek, stříbro Radek Honč a z bronzu se radoval Ondra Číp.
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Sběr kovového odpadu
Sbor dobrovolných hasičů Závišice provede sběr kovového odpadu.
Žádáme občany, aby chystali kovový odpad k cestě až v den svozu, aby nedocházelo
k jeho odcizování.
Sběr proběhne následovně:
1) ve středu 5. dubna od 16,00 hod. od hasičské zbrojnice přes Drahy, Paseky,
po hřbitovní cestě, kostkové cestě,
2) ve čtvrtek 6. dubna od 16,00 hod. z dolního konce po hlavní cestě na horní konec,
po cestě pod Hůrkou z horního na dolní konec.

Sběr nadměrného odpadu
Sběr nadměrného odpadu se bude konat ve čtvrtek 6. dubna.
Vany na odkládání tohoto odpadu budou rozmístěny na tyto čtyři místa v obci:
Na Pasekách u Bajerů, na dolním konci u transformátoru, na parkovišti před Pohostinstvím U Kremlů a na horním konci u lávky.
Do sběrných van můžete odkládat odpad z domácnosti, který se nevejde do popelových nádob. Jedná se především o vyřazený nábytek a jeho části, podlahové krytiny,
matrace, nepoužitelné oblečení a podobně.
Do nadměrného odpadu nepatří pneumatiky, nebezpečný odpad, biologický
odpad a stavební sutě!

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v pátek 7. dubna.
Sběrné vozidlo bude přistaveno následovně:
U hasičárny
15.00 - 15.45 hod.
U transformátoru
15.55 - 16.15 hod.
U Matulů
16.25 - 16.40 hod.
U Bajerů
16.45 - 17.00 hod.
S sebou vezměte doklad o zaplacení poplatku za sběr odpadů, případně občanský
průkaz.
Do nebezpečného odpadu patří např. mazací a motorové oleje, rozpouštědla, barvy,
laky a jejich obaly, vyřazené televizory, ledničky, zářivkové trubice, hnojiva, léčiva,
materiály obsahující dehet, azbest a jiné chemikálie.
Do nebezpečného odpadu nepatří pneumatiky!
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Není třeba paniky
V současné době se dozvídáme z médií o možné epidemii či pandemii ptačí chřipky- aviární
influenza. Panika, kterou tyto prostředky šíří není až tak opodstatněná, a to z několika důvodů.
Chřipka je přenosná na člověka dvěma způsoby a to požitím nekvalitně tepelně upravených ptačích pokrmů, případně přímým kontaktem s exkrementy nakažených jedinců ( výkaly, hleny ze
sliznic atd.) Přenosy na člověka jsou zatím potvrzeny z ASIE, kde je běžná konzumace nedostatečně tepelně upravených pokrmů, případně konzumace syrových částí drůbeže-především vnitřností a krve, nehledě na hygienické návyky tamních obyvatel. Toto se v našem prostředí a při
našem životním stylu nepředpokládá.
To znamená,
1.
při tepelné úpravě pokrmů vždy dostatečně dlouze upravovat, a to nad 70 oC- to je
smrtící teplota veškerých virů
2.
dbát na hygienu a v případě výskytu chřipky dbát na nařízení vydané příslušnými
orgány
Sčítání drůbeže a další kroky se provádějí až v akutní možnosti výskytu chřipky.
Existují doporučení pro chovatele, které naleznete v kompletní podobě na www.svscr.cz
Z těchto doporuční vybíráme příklady opodstatněné v případě výskytu chřipky, které je možno
užít i preventivně.
♦
Zamezit kontaktu s volně žijícími zvířaty- zasíťování prostor,
držení drůbeže v uzavřených prostorách apod.
♦
Krmivo pro drůbež umísťovat v uzavřených prostorách-chlévy,
kurníky atd., aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu s divokým
ptactvem a zvířaty
Příznaky onemocnění:
♦
Načepýřené peří
♦
Ptáci jsou skleslí a shrbení
♦
Náhlý pokles snůšky
♦
Tenké skořápky
♦
Modrání lalůčků a hřebenů
♦
Průjmy zelené barvy
♦
Omezení či ztráta pohybu
♦
Náhlé úhyny více kusů možné i bez výše popsaných příznaků
♦
Při příznacích výše uvedených, kontaktujte veterinárního lékaře

jejich práce přišli znovu finanční úředníci, u nás demižony odpečetili a slivovici
začali vylévat do odpadu z kuchyně, který vyúsťoval za naší stodolou. Náš pomocník
Hanzelka, když to viděl, běžel za tesaři, že z kanálu teče slivovice. Tesaři poklekali k
výusti kanálu. Bylo jich asi osm. Zdatně popíjeli, zbytek dne proleželi pod Galiovými
vrbami. Vždycky pak vzpomínali, že tak dobrou slivovici nikdy nepili. Byla již tři
roky stará, zežloutlá, a tak i z kanálu byla výborná. Jen je mrzelo, že té dobroty nemohli zachránit víc.
Na závěr ještě ze vzpomínek mého dědečka pana Hyvnara.
Letošní zima již nás trochu deprimuje. Ale taky bývaly zimy mimořádně
dlouhé. Dědeček vzpomínal, že zima roku 1892 -1893 trvala tak dlouho, že teprve
6. května vyjeli poprvé do polí. V úvozech byl ještě sníh. Pak přišlo neobyčejně horké léto, byl nedostatek krmení, takže lámali lipové větve na krmení dobytka.
Jan Hyvnar

Pozvánky
Pozvání na VII. Veletrh Novojičínska
V sobotu 22.4. a neděli 23.4. se uskuteční v prostorách Zimního stadionu v Novém
Jičíně a před ním VII. Veletrh Novojičínska, kde budou své výrobky a služby prezentovat podnikatelské subjekty zejména z našeho regionu (neplatí žádné poplatky za
expozice!!).Otevřeno bude denně od 9.00 hodin do 17.00 hodin. Akci pořádá Město
N.Jičín, Pojišťovna Generali a.s.,oblast. kancelář N.Jičín, ve spolupráci s Podbeskydskou agenturou PhDr.V.Černocha Mořkov. VSTUP NA VELETRH JE ZDARMA!!
Zajištěn je doprovodný program pro děti i dospělé. Součástí bude tradiční pouť Rádia
Čas. Infolinka: 728 362 757.

Ptačí chřipku přenášejí především tažní ptáci. Chřipka má velmi rychlý průběh a ptactvo nakažené virem hyne během několika málo dní, proto je předpoklad, že nakažení tažní ptáci uhynou
ještě než budou táhnout přes naší republiku.
Závěr: Při dodržení základních pravidel hygieny a dostatečné tepelné úpravy pokrmů by
nás chřipka neměla ohrozit .

Pozvání na jubilejní X. Podbeskydský autosalon - Zimní stadion Nový Jičín
30.4. -1.5. 2006
Hokejisté N. Jičína a Podbeskydská agentura PhDr.V.Černocha Mořkov pořádají v
neděli 30.4. a pondělí 1.5. pod záštitou Města N. Jičína jubilejní autosalon, na kterém
budou prezentovat stávající i nové modely aut prodejci z našeho regionu. U příležitosti této jubilejní akce se pořadatelé rozhodli výrazně zvýhodnit všechny obyvatelé
obcí a měst bývalého okresu N. Jičín, kteří získají na vstupné 50 % slevu včetně rodinných příslušníků. Stačí se prokázat u pokladny občanským nebo jiným průkazem,
který potvrdí, že občan a jeho rodinní příslušníci mají pobyt na Novojičínsku. Navíc
od pořadatelů obdrží zdarma los do tomboly v hodnotě cca 30.000,-Kč. Děti do 6 let
v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.Otevřeno bude denně od 9.00 do 17.00 hod.
Handicapované děti včetně doprovodu mají vstup zdarma a navíc obdrží od Fondu
Heidi Janků a Rostislava Klesly pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Mořkově dárek. Infolinka: 728 362 757.
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Jak postupovat v případě nálezu uhynulých ptáků
♦
Při nálezu do 5 ks volně žijících (netýká se stěhovavých a vodních)
ptáků tyto zakopat, případně uložit do nepropustného obalu (PVC
pytel,taška apod.) a nechat prostřednictvím obce přepravit do
kafilerního zařízení
♦
Při nálezu uhynulých vodních nebo stěhovavých ptáků, případně
při nálezu většího množství volně žijících ptáků kontaktovat ObÚ
případně HZS Nový Jičín nebo veterinárního lékaře. Stejně postupovat i při úhynu většího množství drůbeže
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Ze vzpomínek pana Jana Hyvnara
V roce 1930 byla v Závišicích nadúroda švestek. Pamatuji, že téměř v každém stavení v Závišicích se švestky smažily a sušily. Těchto přebytků však bylo tolik, že se závišičtí občané domluvili si něco vypálit. Úředních palíren tehdy nebylo,
a tak si sehnali již tehdy měděný kotel. Středisko této pálenice bylo na Pasekách u
pana Vajdy (dnes Fiedlerovi). Přestože to bylo místo dobře volené kvůli šířící se vůni, našel se někdo, kdo tuto činnost udal. Tehdy za to byly velmi přísné tresty, dva až
osm let vězení a vysoké pokuty.
V roce 1932 na podzim přijelo na dvůr auto plné četníků a k tomu 4 finančníci. Táta tehdy starostoval. Hlavně jednání finančníků bylo neobyčejně ostré.
„Máme zjištěno, že je v Závišicích černá pálenice, musíme zajistit kotel a celá řada
Závišanů bude zajištěna. Tito lidé ohrožovali své zdraví a zdraví svých spoluobčanů,
neboť tyto pálenice nedokážou zcela odstranit metylalkohol“. Táta se vymlouval, že
se musí nejdříve oholit a převléknout, aby mohl jít provádět domácí prohlídku. Ihned
poslal nejstaršího bratra Jožu k Lichnovským (Řezáčům), že je zle, že jsou tu četníci
kvůli pálení slivovice. Když po hodině tatínkovo několikanásobné holení a oblékání
skončilo, tak vyrazili k Lichnovským. Tam našli pod plevami kotel, ihned zatkli pana
Josefa Lichnoského i jeho paní Boženu a to přesto, že se vymlouvali, že hospodářství
a dobytek bude nezajištěn. Na Pasekách zatkli manžely Vajdovy a pana Adolfa
Hyvnara (Šandara), též i pana Kremla, který však ihned složil pokutu sedm tisíc korun ( tři chovné krávy). Pan Šula se obratně vymluvil, že u lesa jen hlídal, aby je
manželky nenachytaly při kartách.
Manželé Vajdovi, Lichnovští a pan Hyvnar byli odvezeni nejprve do věznice v Novém Jičíně, odtud do věznice pro těžké provinilce do Olomouce. V celém
kraji z toho bylo veliké pozdvižení, neboť dostat se tehdy do věznice byla věc mimořádného rázu. V olomoucké věznici byli zavřeni asi pět dní. Po složení kauce a pokuty byli propuštěni. Po návratu přišel pan Hyvnar poděkovat tátovi za pomoc, že se
dostali z kriminálu ven. Pan Hyvnar vyprávěl, jaká je to hrůza být ve věznici v Olomouci. Okna zamřížované, dozorci ozbrojeni, žádná vycházka, v poledne jen kousek
masa. Na mřížkovaném okně prý vyryl své jméno Adolf Hyvnar Závišice. V roce
1964, kdy mne jako politického vězně transportovali z ostravské věznice do Syrovic
v Čechách, jsme zůstali v Olomouci ve věznici na noc. Tam jsem mezi tisícími jmény marně hledal jméno závišického občana Adolfa Hyvnara.
Nalezený kotel u Lichnovských byl financí zabezpečený. Stál u nás rok na
půdě a pak byl odvezen financí na zničení. U pana Vajdy byly nalezeny dva demižony slivovice, asi 80 litrů. Byly též financí zapečetěny a stály u nás ve světnici. Bratr
Václav uměl obratně pečetě oddělat a občas polizoval. Táta však na to přišel a bratr
měl z toho modrý zadek.
V roce 1934 začaly přípravy na stavbu kostela v Závišicích. Zemědělci z
Rybího na kostel dovezli asi 30 kubíků dřeva, které bylo uloženo vedle Galiového
potoka. Zjara v tomto roce parta tesařů pod vedením pana Vojty Hyvnara
(Mešinského, dědeček paní učitelky Dáši Galiové) tesala toto složené dřevo. Během
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Obec kácela stromy

V období vegetačního klidu jsme i v obci museli kácet některé stromy. Jak již jste
byli informováni v minulých vydáních tohoto zpravodaje, plánovali jsme kácení stromů.
Jednalo se především o dvě lokality, břeh Sedlničky na horním konci, kde jme
pokáceli 6 stromů, které jsme odstranili z důvodu stavebních úprav koryta, které jsou spojeny
s plánovanou výstavbou chodníku na silnici podél pozemků Hyvnarů, Sopuchů a Lichnovských až po odbočku k Vavříkům. Dále jsme káceli dva jasany na dolním konci u Bortlů,
které částečně zasahovaly do komunikace a byly již značně poškozené.
Následně po odklizení stromů jsme nechali odfrézovat pařezy těchto vzrostlých
stromů.
Za tyto stromy bude vysazeno mnoho nových dlouhověkých kulturních stromů,
abychom opět omladili stávající dřeviny a nahradili pokácené stromy, jak požaduje zákon.

Havarijní stav státních silnic

Letošní velmi dlouhá zima dala všem jaksepatří zabrat. Od nejmenších živočichů, kteří hladověli až po pány tvorstva, kteří museli uvolnit obrovské finanční prostředky na to, aby
zůstali mobilní.
Zimní údržba byla několikanásobně dražší než v předchozích letech. Mrazivé počasí se sněžením trvalo 4 měsíce.
Sníh, mráz, zbytky uježděného sněhu a zmrazky působily obrovské škody i na silnicích,
které byly již tak v katastrofálním stavu. Především z tohoto důvodu a z důvodu stížností od
občanů, jsem sepsal již několikerou oficiální stížnost ke stavu živičných povrchů na komunikacích v našem katastru a ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje. Dne 16.3. jsme
obdrželi odpověď na stížnost, která se věnuje této problematice:
1) úsek od č.p. 231- horní konec po zastávku- bude opraven pomocí lokální velkoplošné vysprávky, celoplošná oprava bude následovat až po plánované výstavbě
chodníku a s tím spojených prací,
2) most u hasičárny- ihned při vhodném počasí bude provedena kompletní oprava
živičného povrchu mostu,
3) komunikace na Borovec- bude opravována pomocí lokální vysprávky.
V plánu oprav v působnosti Správy silnic MSK Nový Jičín je dále zahrnuta oprava silnice od
hranice obce Rybí po most Závišice-Štramberk. Dále budou celoplošné vysprávky na Pískovně, každá v délce cca 80 m. Jedná se o nejvíce vytlučené úseky.
Věřím , že stanovisko SSMSK Nový Jičín bude pravdivé a že na tyto potřebné
práce obdrží finanční prostředky, bez kterých nejde dělat vůbec nic.
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Dubnoví jubilanti
B
60 let
65 let
70 let
70 let
75 let
82 let
85 let
87 let

Informace od hasičů
Poděkování

Michálková Jitka
čp. 181
Bajer Jiří
čp. 132
Lichnovská Hana
čp. 219
Šimíčková Marie čp. 129
Mgr. Busek Lubomír čp. 185
Šindlerová Marie
čp. 46
Pustaiová Kristina čp. 157
Matušová Emílie
čp. 107

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví do dalších let.

Dubnové pranostiky

Kalendářní duben se kryje, alespoň částečně, s přírodním
a naplňuje tak své označení -kvetou duby.
Označení aprilis je odvozeno ze slovesa aperire a značí
otevírat, tzn. jarní otevírání přírody.
K.Čapkem je měsíc duben označován jako „ten pravý a
požehnaný měsíc zahradníkův“.
Mokrý duben - hojnost ovoce.
Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem.

Sbor dobrovolných hasičů Závišice děkuje všem sponzorům
z řad místních podnikatelů, příznivců a našich členů, jejichž seznam je uveřejněn
ve skříňce SDH vedle obchodu, za věcné dary a finanční prostředky do tomboly
na Hasičském končinovém plese. Výtěžek z velmi bohaté tomboly bude věnován
na celoroční činnost našich úspěšných mladých hasičů.
Mladí hasiči soutěžili v Havířově
V sobotu 25.2.2006 naši starší žáci soutěžili na XV.ročníku halového
Mistrovství Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v městské sportovní hale v Havířově. Prestižní soutěže za účasti 74 družstev z celého bývalého Československa,
která probíhala ve 3 požárních disciplínách, se naši reprezentanti zúčastnili letos
poprvé.
Po pěkných výkonech ve štafetě požárních dvojic, v uzlové štafetě a ve štafetě
4 x 40 m obsadili v celkovém hodnocení 24.místo a v hodnocení družstev z Moravy pěkné 7.místo. Halovými mistry pro letošní rok se stali starší žáci z Měníka
(okr. Hradec Králové), druhé místo vybojoval Brumov (okr. Zlín), třetí místo obsadila Veselá (okr. Vsetín).
Upozornění
Vážení spoluobčané, po dlouhé a tuhé zimě konečně přichází jaro, které
láká k úpravě a úklidu zahrad. Upozorňujeme proto na zákaz pálení biologického
odpadu a vypalování mezí. Za porušení tohoto nařízení hrozí citelné postihy.
Ale i když už tu máme jaro, měli bychom myslet na další topnou sezonu
a nechat vyčistit komíny a zkontrolovat jejich stav.
Krásné jaro přejí hasiči.

Duben je napůl březen a napůl květen.
Kolektiv mladých hasičů

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
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Hasiči by rádi přivítali další místní děti, které by měly zájem stát se mladymi hasiči, pro doplnění svých žákovských kolektivů. Zájemci ve věku 6-14 let se
mohou přijít podívat i se svými rodiči na pravidelné tréninkové schůzky mladých
hasičů každý pátek od 17.00 hodin na cvičišti U Kremlů.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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Tento den by se mělo vstávat před východem slunce a omýt se v potoce - to chránilo před nemocemi. Pokud byl člověk otužilý, mohl se i potopit, popř. vytáhnout ze
dna v zubech oblázek, který se zahodil levou rukou za hlavu (ochrana proti bolestem zubů). Niti upředené tento den chránily před uřknutím a zlými duchy.
Na velký pátek by se nemělo nic půjčovat z domácnosti, takových předmětů by se
mohly zmocnit čarodějnice a očarovat je. Nesmí se hýbat se zemí (pracovat v sadu
nebo na poli), prát prádlo atd.
Tento den se otevírají poklady (místo označuje světlo, popř. kvetoucí kapradí).
Bílá sobota
Den svěcení ohně (světla), vzkříšení.
Z posvěceného ohně plynul mnohý užitek - ohořelá dřeva z něj pocházející se používala na zhotovování křížků, které chránily pole, popel z posvěceného ohně prospíval poli i z hlediska úrody a její ochrany.
Nedělní Boží hod velikonoční
Konec půstu.
Ten den se světily různé pokrmy a nápoje (mazanec, vajíčka, chleba, víno).
Pondělí velikonoční
Z hlediska lidových zvyků a obyčejů je to nejvýznamnější velikonoční den.
Tento den je spojen s “pomlázkou” a koledou. Malují se vajíčka (kraslice) - symbol
života.
“Mrskačka” byla spojena s různými představami - např. dívkám a paním zajistí
zdraví, veselost a pilnost po celý rok, vyjádří přátelství a zájem atd. Mnohde se
brzy ráno začínal den poléváním spáčů studenou vodou nebo dokonce jejich házením do vody.
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Velikonoce
Velikonoce jsou společně s Vánocemi nejvýznamnějšími křesťanskými svátky.
Výpočet Velikonoc
♦
mohou být až po jarní rovnodennosti (21. 3.)
♦
mohou být až po prvním jarním úplňku
♦
slaví se první neděli a pondělí po tomto úplňku
(Podle těchto pravidel mohou velikonoční svátky nastat v rozmezí: 22.3. - 25.4.)
40-ti denní půst
Velikonoce předcházel dle tradice dlouhý půst, který měl věřící připravit (očistit) na
tyto svátky.
Pašijový týden
Poslední týden půstu
Květná neděle
neděle před Velikonocemi, v tento den Kristus vjel do Jeruzaléma a byl pozdravován
palmovými ratolestmi. U nás jejich roli převzaly posvěcené větvičky jívy
(“kočičky”). Mnozí lidé jim přisuzovali čarodějnou moc - potírali si jimi tělo, oči,
popř. jich několik pojedli, to vše jako obrana proti nemocím. “Kočičky” se zapichovaly na krajích polí k ochraně úrody, dávaly se do sklepa, aby chránily před jedy.
Mnohde se na tento den “vynášela smrt”.
Sazometná středa
Také se jí říká škaredá nebo smetná, protože ten den se vymetaly komíny.
Škaredá se jí říká, protože se prý o ní Jidáš škaredil na Krista. Proto by se ten, kdo by
následoval jeho příkladu, škaredil po celý rok každou středu.
Zelený čtvrtek
Název je asi odvozen od barvy mešního kněžského roucha, které se ten den používalo při bohoslužbách.
Při mši zazní naposledy kostelní zvony, které pak mlčí až do Bílé soboty (“odlétají
do Říma”)
Na zelený čtvrtek by měl člověk jíst zelená jídla, aby byl celý rok zdráv. Při posledním zvonění by měl cinkat penězi, aby se ho držely. Také lze zvonit paličkou o
hmoždíř - ze stavení se tak vypudí hmyz a myši. Hospodyně by měly vstát před východem slunce a vymést stavení, prach odnést na křižovatku či za humna, aby se v
domě nedržely blechy.
Po západu slunce hospodář svěcenou vodou vykropil dům i okolí - chránil je tak před
čarodějnicemi.
Zvuk zvonů po jejich “odletu” nahrazovaly různé klapačky a řehtačky.
Velký pátek
Den ukřižování Ježíše Krista, je dnem velikého smutku a rozjímání. Původně se nekonala mše, bohoslužba byla jen velmi prostá. Teprve později se začal slavit “Boží
hrob”, hrály se pašijové hry.
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