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inzerce
Přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob, společné zdanění
klad přiznání k 30.6.20— to vše Vám zajistí DaK ALKRA s.r.o.
Ing. Alena Křístková, telefon: 556/821514, mobil: 602/550009,
email: dak-alkra@email.cz, www: dakalkra.cz
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Obecní úřad informuje
Valašská RALLY

SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
I v tomto roce bude probíhat sběr BRO– hnědé kontejnery. Zahájení svozu
„zeleného“ odpadu bude k 1. dubnu tohoto roku. Svozové dny budou označeny
na sběrných nádobách. Svoz provádí společnost ASOMPO a.s.
Do kontejnerů patří odpad 1) ze zeleně: drobné větvičky, tráva, listí, drny, ovoce apod.
2) z domácnosti: slupky z brambor, zeleniny, zbytky
3) z dílny: dřevěné hobliny, piliny
Nepatří sem uhynulá zvířata, jejich části, výkaly apod.

Valašská rally 2008
se letos uskuteční
ve dnech
28. a 29. března,
kdy v sobotu 29.
se pojede i v blízkém okolí
Závišic.
Rychlostní zkouška
se pojede na cestách
kolem Puntíku a
Libotína s dojezdem
„zátočiny“ na hranici
našeho katastru–
příjezd od Sv. Kateřiny.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 27. března 2008 se v 17. hodin se koná v zasedací místnosti budovy ObÚ
zasedání Zastupitelstva obce.
Hlavními body programu jsou
1) projednání rozpočtu obce na rok 2008
2) investiční (stavební) akce na rok 2008
3) informace o dění a další
Zve starosta obce

Klub důchodců
Více informací
naleznete na
www.valasskarally.com
Závišan-zpravodaj obce Závišice
Číslo 3/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 28.2.2008, 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 25.3.2008*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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Od ledna 2008 začal v obci Závišice fungovat KLUB DŮCHODCŮ. Již nyní je
viditelná aktivita klubu, kdy pořádá přednášky, výlety, diskuse či jen tak posezení
a diskusi o všech možných tématech. Zváni jsou všichni zájemci o aktivní život
i v důchodovém věku. Připravujeme zájezd na jarní FLORU Olomouc
a mnoho dalšího.

Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(20,-), mapa-Závišice(30,-),
pohlednice-Závišice(6,-), turistická známka-Závišice(30,-).
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Sběrný den

VÁLEČNÝ HRDINA

SBĚR NADMĚRNÉHO ODPADU

♦
♦
♦
♦

V pátek dne 28. března bude v Závišicích prováděn sběr nadměrné
ho odpadu. Sběrné vany budou umístěny
Na Horním konci U LÁVKY
Na parkovišti naproti kostela
Na dolním konci U TRANSFORMÁTORU
Na Pasekách u Bajerů

Do sběrných van patří odpad, který se nevejde do popelnic, především nábytek a jeho
části, podlahové krytiny, velké kusy plastu včetně polystyrénu, nepoužitelné oblečení, Igelity, umyvadla, lustry a podobný odpad.
Nepatří sem odpad biologický, nebezpečný včetně pneumatik a odpad určený
k recyklaci.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Bude prováděn mobilní sběrnou v následujících časech
a na obvyklých místech.
♦
♦
♦
♦

Na horním konci naproti domu paní V.Horákové
Na dolním u transformátoru
Na Pasekách u Matulů
Na Pasekách u Bajerů

15.00-15.45 hod.
15.50-16.15 hod.
16.20-16.40 hod.
16.45-17.00 hod.

Do mobilní sběrny můžete odevzdat:
Mazací a motorové oleje, rozpouštědla, kyseliny, louhy, barvy, laky, lepidla a podobné chemikálie včetně prázdných obalů od těchto látek.
Televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, hnojiva, léky, materiály obsahující
dehet, azbest apod.

Pneumatiky sem nepatří, ty odevzdávejte u prodejců nových pneumatik.

Nejvíce byla napadena 313. čsl.peruť, neboť ostatní
doprovodné perutě se ocitly dosti stranou a Lufwaffe ještě dostala nové posily. Českoslovenští letci se
bránili a zároveň se vraceli k Anglii, neboť benzinu
ubývalo. Už byli nad vodami Kanálu La Manche,
ale boj trval. Vladimír měl za sebou dokonce dva
německé stíhače Me 109, kterých se sice zbavil, ale
zřejmě utržil hodně těžkých zásahů . Při jednom
ohlédnutí spatřil jeho kamarád Dohnal spitfira padajícího kolmo ve vývrtce do moře. V tomto okamžiku nevěděl , z které perutě nešťastník je, neboť
kolem stále vířilo mnoho Němců. Náhle všechno
utichlo, Dohnal zjistil, že je nad Kanálem sám. Za
sebou už nikoho neviděl a vrátil se pak na základnu. Při hodnocení bylo pak zjištěno, že se z akce
nevrátil pouze jediný letoun pilotovaný Vladimírem Michálkem. Dnes víme, že jeho
letoun byl sestřelen elitním německým stíhačem Josefem Prillerem.
Zpravodajský důstojník do bojového hlášení zapsal: „P/O Michálek missing, presumed killet – nezvěstný, pravděpodobně zabit.“ Jako místo úmrtí označen Kanál La
Manche, 8 km od Ostende. František Fajtl uvádí: „Pád Mikyho nás nesmírně zarmoutil. Každý měl tohoto skvělého bojovníka a výborného kamaráda rád. Ve všem
jsem se na něho mohl spolehnout, velmi rád jsem s ním létal a debatoval. Byl ukázněným důstojníkem a všem v jednotce nevtíravým upřímným přítelem. Pro svou vysokou inteligenci, vzorné vojenské i společenské vystupování, osobní šarm a moudrost byl všude rád viděn a vážen. Budeme tě, milý Vladimíre, moc a moc postrádat.“
Vladimír Michálek byl nositelem medaile „Za chrabrost“ a dvou záslužných válečných křížů. 1.2.1947 byl povýšen in memoriam na nadporučíka letectva v záloze.
V roce 1990 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka. Jeho jméno je vyznačeno na panelu č.70 v památníků nezvěstných letců RAF v Runnymede u Londýna.
Čest jeho památce!
Mgr.Lubomír Busek

POPLATKY ZA PSY
Upozorňujeme opětovně majitele psů, že poplatek za psy je
splatný do konce března tohoto roku. Poplatek je ve výši 80,Kč za jednoho psa a za každého dalšího je tento 120,- Kč.
Zaplatit můžete v úředních dnech
Pondělí a středa od 8-12 a 13-17 hodin.
2
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VÁLEČNÝ HRDINA
Za hrdinství se obvykle považuje dobrovolné vykonání nějaké
činu prospěšného pro společnost a vyžadujícího velkou osobní
odvahu. Tak můžeme hodnotit i odchod našich občanů po rozbití
Československa v r.1939 do zahraničí, aby mohli bojovat za obnovení našeho státu.
Jedním z nich byl i náš rodák Vladimír Michálek. V březnu vzpomínáme
90.výročí jeho narození i jeho hrdinské smrti před 66 lety, týden po 24. narozeninách. Narodil se v početné rodině Vincenci a Emilii Michálkovým 21.března 1918.
Své dětství a první školní léta prožil u rodičů v Závišicích v čp.102. Mezi spolužáky
byl znám jako usměvavý „správný kluk“. Vyučil se ve Zlíně u Batě a stal se též instruktorem pilotů bezmotorových letadel. Vojenskou službu nastoupil 1.3.1939 u
leteckého pluku č.2 v Olomouci. Po zabrání zbytku Československa hitlerovským
Německem 15.března 1939 byl z československé armády propuštěn a vrátil se domů.
Nechtěl však nečinně prožívat život v porobené vlasti. 30.dubna 1939 odešel
z domu, údajně do Lichnova, a již se nevrátil. Ilegálně přešel hranice do Polska , odtud po získání pasu v Krakově do Francie a pak do Velké Británie. Tam vstoupil do
RAF (Britské královské letectvo), prodělal příslušný výcvik na stíhacích strojích a
získal hodnost P/O (podporučík letectva). V době od 5.11.1940 až do 22.6.1941 byl
letcem 601. stíhací perutě „Country of London“ Royal Air Force (RAF).
Po vzniku 313. československé stíhací perutě (vznikla 10.5.1941), se stává
22.června 1941 jejím příslušníkem. Zprvu létal s letouny Hawker Hurricane, naposledy pak měl stroj Supermarine Spitfire Mk.VB. V letce „A“ sloužil s pozdějším velitelem perutě F/O Františkem Fajtlem (F/O=nadporučík letectva), který později, už
jako generál, na něho ve svých pamětech vzpomínal. Mezi kamarády měl Vladimír
přezdívku Miky.
„Vladimír Michálek byl jedním ze čtyř pilotů, kteří se stali prvními našimi stíhači, kteří se jí (tj. nepřetržité letecké ofenzivy od ledna 1941 na okupovanou Evropu)
zúčastnili bez ohledu na pověst (později se ukázala jako pravdivá), že Němci považují bojující příslušníky protektorátu Čechy a Morava za zrádce. Padnou-li do zajetí,
podléhají hrdelnímu soudu ,“ píše ve své knize Létal jsem s Třistatřináctkou
gen.Fajtl. Účast v zahraniční armádě považovali nacisté za velezradu.
Vladimír často létal v režimu „rubart“, což znamená útok v malém měřítku
v přízemní výšce na pozemní cíle , např. vojenská auta, vlaky apod. Většinou však
stíhači 313. perutě doprovázeli bombardovací svazy nad Francii, Belgii či Německo.
Několikrát byl jeho stroj zasažen dělostřeleckou palbou, Vladimír však vždy vyvázl
bez zranění.
27. března 1942 odpoledne byla 313. peruť svolána , aby doprovázela bombardéry
typu Boston při náletu na město Ostende v severozápadní Belgii. Letu se zúčastnil i
Vladimír Michálek. Ochranný doprovod zajišťovaly ještě další dvě perutě.
Při návratu se najednou objevili stíhači německé Luftwaffe (nacistické letectvo).
Zatímco bombardéry unikaly, došlo k nepředvídanému leteckému souboji stíhačů.
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Blahopřání jubilantům

Ladislav Michálek
Bohuslav Pustějovský
Pavel Raška
Josef Bortel

Marie Honešová
Ludmila Lichnovská
Ludmila Pustějovská
Božena Hyvnarová

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody

Školní okénko

První den v únoru začal pro žáky jednodenními pololetními prázdninami.
Ve středu 6. února se konal ve škole zápis dětí do první třídy. K zápisu se dostavilo
10 dětí ze zdejší mateřské školy. Z toho bylo 5 děvčat a 5 chlapců.
V sobotu 9. února se konal již tradiční maškarní ples v sále U Kremlů. Děti se moc
těšily na to, že si zasoutěží, zatančí a vyhrají některou z pěkných cen v bohaté tombole.
Všem, kteří přispěli dětem do bohaté tomboly, děkujeme.
Již nyní se děti nemohou dočkat jarních prázdnin, které budou hned v prvním březnovém týdnu (od 3. března do 9. března.).

Sběr papíru stále pokračuje.
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Zaměstnanci obce
Již po mnoho let využíváme podpory Úřadu práce a zaměstnáváme v obci především
naše dlouhodobě nezaměstnané občany. V letošním roce bude v obci pracovat opět
několik občanů, kteří se budou starat o údržbu obce jako takové.

Informace od hasičů
Poděkování
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 letošním Hasičském
končinovém plese.Výtěžek z velmi bohaté tomboly bude věnován na celoroční činnost úspěšných mladých hasičů.
Velký úspěch mladých hasičů v Havířově
V sobotu 23.2.2008 naši starší žáci soutěžili na XVII. Ročníku halového Mistrovství
Čech , Moravy , Slezska a Slovenska v městské sportovní hale v Havířově. Prestižní
soutěže za účasti 80 špičkových družstev z celého bývalého Československa , která
probíhala ve 3 požárních disciplínách, se naši reprezentanti zúčastnili potřetí.
Po menším zaváhání v uzlové štafetě (24. místo) , pěkném výkonu ve štafetě 4x40 m
(13. místo) a vynikajícím výkonu ve štafetě požárních dvojic (4. místo) obsadili v
celkovém hodnocení 10. místo a v hodnocení družstev Moravy 4. místo.
Halovými mistry se pro letošní rok stali starší žáci z Veselé (okr. Vsetín), druhé
místo vybojoval Měník (okr. Hradec Králové)
A třetí místo obsadila Karviná– Hranice.
Kolektiv mladých hasičů
Hasiči by velmi rádi přivítali další místní děti, které by měly zájem stát se mladými
hasiči, pro doplnění svých žákovských kolektivů. Zájemci ve věku 6-15 let se mohou přijít podívat i se svými rodiči na pravidelné tréninkové schůzky mladých hasičů, přes zimní období každou sobotu od 14.00 hodin v tělocvičně a od jara do podzimu každý pátek od 17.00 hodin na cvičišti U Kremlů.
Ing. Josef Kuběna
Starosta SDH Závišice

Skautský oddíl Závišice

Jako minulý rok tak i letos proběhne
v Závišicích
Velikonoční skautské kuřátko.
Je to dobročinná sbírka ve prospěch Pomozte dětem – nejznámější a nejdůvěryhodnější sbírky v zemi. Prodej vyrobených kuřátek proběhne ve čtvrtek 13.3. a v pátek
14.3.2008 od 14:30 do 17:00 hodin před budovou místního obecního úřadu. Tímto
způsobem můžete pomoct dětem postiženým, zanedbávaným či ohroženým.
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