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Obecní úřad informuje
Omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad Závišice bude
v pondělí 4. 7. uzavřen.

Informace z knihovny
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena pouze v tyto dny:
středa 13. 7.
středa 10. 8.
od 15.00 do 17.00 hodin.

Kroje na XXXI. OBECNÍ DOŽÍNKY 13. 8. 2022
Jako pokaždé je možnost zapůjčení krojů pro děti menší,
větší, dospělé.
Kroje se budou vydávat od srpna. Jen je třeba mne
předem kontaktovat telefonicky již v červenci.
Jaromíra Hajdová - 725 589 089 O2
731 420 244 T-mobile

Rekonstrukce mostu v Rybí
Z důvodu rekonstrukce mostu v Rybí (v křižovatce u Fojtství)
v plánovaném termínu 8. 7. 2022 - 30. 10. 2022
dojde k úplné uzavírce silnice II/482 Závišice - Rybí v obou směrech.
Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4821 přes Štramberk.

Ordinace MUDr. Jakuba Pítra ve Štramberku
Dovolená v ordinaci MUDr. Jakuba Pítra ve Štramberku:
1. 8. - 12. 8.
Akutní případy ošetří MUDr. N. Ostrá ve své ordinaci v Ženklavě.
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Blahopřání jubilantům
Václav Najzar
Věra Hývnarová
Rudolf Macháček
Vítězslav Jalůvka

Věra Najzarová
Lenka Kahánková
Eva Rašková

Přejeme jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody.
Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich životní jubilea (60, 65, 70, 75, 80 a více let)
byla zveřejňována v obecním zpravodaji, aby to oznámili na Obecní úřad Závišice,
Závišice 115, tel.: 556 856 000, e-mail: obec@zavisice.cz.

Ukončení platnosti a výměna bankovek
Dne 30. 6. 2022 skončila platnost starších vzorů bankovek z let 1995 až 1999:
100 Kč vzoru 1995 a 1997, 200 Kč vzoru 1996 a 1998, 500 Kč vzoru 1995 a 1997,
1 000 Kč vzoru 1996 a 2 000 Kč vzoru 1996 a 1999. Od 1. 7. 2022 se jedná o neplatné
bankovky, které nejsou určeny k platbám za zboží a služby.
Stahované starší vzory bankovek jsou od těch, které nadále zustávají v oběhu, nejsnáze
rozpoznatelné šířkou stříbřitého proužku – ochranného prvku, který vertikálně protíná
bankovku. Tento proužek je u stahovaných bankovek úzký a jeho barva se
při naklopení nemění. Nejnovější vzory bankovek mají naopak proužek širší, jenž
při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé vzory od sebe dále
odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky.
Stahované bankovky je možné od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 vyměnit na pokladnách
všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech
sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. 7. 2024 bude výměna probíhat pouze
na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.
Nikdo jiný není povinen přijímat nebo vyměňovat tyto neplatné bankovky.
S výjimkou nominálu 5000 Kč, pro který se nic nemění, zůstane po 30. 6. 2022
v oběhu pouze jeden platný vzor od každé nominální hodnoty bankovky, čímž se
pro veřejnost sníží riziko záměny starších, ne tak často používaných vzorů bankovek
za padělek.

Ohlédnutí za letošní „Nocí kostelů“
Noc kostelů je celorepubliková akce, která každoročně umožňuje široké veřejnosti
nahlédnout do prostorů kostelů a vybrat si z nabídky různě koncipovaných programů.
Program této akce si každá farnost vytváří sama dle svých možností a schopností. U nás
v Závišicích se přípravy „Noci kostelů“ ujaly Karolína Najzarová s Renátou
Navrátilovou, které s týmem nadšených a obětavých lidí přichystaly příjemný
a různorodý odpolední a večerní program pro děti i pro dospělé.
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Letošní ročník byl obohacen o zapojení dětí z naší Mateřské a Základní školy, za což jim
moc děkujeme. Dopoledne se děti ve skupinkách seznámily s prostorem kostela,
prohlédly si obraz patronů kostela sv. Cyrila s Metodějem, o kterých se ve škole učí,
vyzkoušely si ministrantské oblečení, přičichly si ke kadidlu, samozřejmě si všechny
zazvonily na zvonky a poslechly si varhany.
Vlastní program „Noci kostelů“ otevřela schola písní Aleluja a po ní už následovalo
očekáváné vystoupení dětí z mateřské školky, které připravila paní učitelka Barbora
Zahradníčková. Pro děti to byla určitě další zkušenost, a pro nás diváky - milé potěšení.
Dětem z mateřské školy bych chtěla poděkovat za drobné a milé dárečky, které samy
vyrobily a později předávaly dalším účinkujícím.
Po vystoupení dětí z mateřské školy zahráli a zazpívali 4 sólisté z naší Základní školy.
Vystoupit před plným kostelem lidí a sólově hrát či zpívat vyžaduje určitě odvahu, ale
šikovná Štěpánka Navrátilová, Julinka Michálková, Martin Durák a Maruška Hývnarová
to zvládli na jedničku.
Hudební program pokračoval vystoupením místní scholy. Pro posluchače, kteří se setkali
se závišickou scholou poprvé to zcela jistě bylo setkání příjemné. Bylo to jako vždy
rytmické, zpěvné a temperamentní vystoupení.
K odpočinku byly pro návštěvníky připraveny lavičky, kde si mohli posedět a popovídat
při kávě, u vstupu byla možnost ochutnávky mešních vín, kostelníkovy medoviny
a klášterního piva z kláštera Osek u Teplic.
Pro děti byly připraveny různé úkoly, takže děti se zabavily celé odpoledne. Úkoly byly
poučné i pro dospělé. Přiznám se, že jsem poprvé v životě zkoušela psát písmena
z abecedy nejstaršího slovanského jazyka – hlaholice, který vytvořil sv. Cyril
a v 10 století se používal v českých zemích.
A večerní program? Co o tom říct a napsat - vystoupení dechového kvarteta, ve kterém
hráli Michal a Aleš Kuběnovi, Marek Bukovjan a hráč Brněnské filharmonie Pavel
Debef, poté soubor Musica Priboriensis,
ve kterém sóla zpívaly i sólistky
ze Závišic - Mgr. Renata Navrátilová
a Kateřina Thomke - to byl opravdu krásný
zážitek…. Díky všem účinkujícím.
Chtěla bych vyzvednout jednoho účastníka
akce, a to Michala Kuběnu, který hrál
na kytaru v závišické schole, v dechovém
kvartetu hrál na tubu, v souboru Musica
Priboriensis na flétnu a ještě v tomto souboru
zpíval. Díky, Michale.
Závěr téměř 5 hodinového programu patřil poutavé přednášce Vítka Rašky na téma
„Křesťan a společnost“, společná adorace a modlitba za obec celý program uzavřela.
Díky všem účinkujícím, díky organizátorům, kteří se na průběhu „Noci kostelů“ podíleli,
díky všem lidem, kteří přišli a byli tam s námi. Fotografie z akce si můžete prohlédnout
zde: https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/824b6070-6026-49fa-9a8e-3d904b78c871
Pro všechny ostatní, kteří neokusili ani kousek z programu „Noci kostelů“ mám dobrou
zprávu. „Příští „Noc kostelů“ bude v Závišicích už za 3 roky!!!“
Marie Ulrichová
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Pozvánky

Poutní slavnost v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Závišicích
host: o. Rafael Wala, farář v Orlové, bývalý duchovní v Závišicích
10:00 poutní slavnost
14:30 svátostné požehnání
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Bližší informace a podmínky s přihláškou k vyzvednutí
na https://www.pohostinstviukremlu.cz/,
případně v pohostinství nebo tel. 773 955 583.
Termín pro podání přihlášky jen do 15. 7.
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Školní okénko
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro naši mateřskou školku byl červen plný akcí, výletů, ale hlavně užívání si
sluníčka.
Začali jsme ho, jak už bývá tradicí, oslavou Dne dětí, letos v multikulturním
stylu. Děti se seznámily s Egyptem a pyramidami, Afrikou a černošskou
hudbou a s Amerikou a její indiánskou kulturou. Společně jsme tak strávili
dopoledne s úkoly a nechyběl ani poklad, který si děti samozřejmě zasloužily.

Další společnou akcí Skřítků i Čiperek byl výlet kolem závišické stezky. Počasí nám
vyšlo na jedničku a všechny děti zvládly náročnější trasu bez problémů, dokonce i ti
nejmenší. Bonusem byl pak společný oběd na Hůrce, což bylo velkým zpestřením
celého dopoledne.

Předposlední červnový týden navštívili Skřítci kino v Novém Jičíně, kde na ně čekali
kamarádi z Večerníčků. Dětem se pohádky moc líbily a každou ohodnotily patřičným
potleskem.
Došlo i na předškoláky, kteří nám vyrostli do školáků, na které byli pasováni
ve čtvrtek 23.6. Krásnou a dojemnou chvíli jsme si všichni užili. Pro děti byl pak
připraven večerní program, pizza, stezka odvahy a přespání ve školce – první a taky
poslední ☺
Poslední červnový den čekalo na děti překvapení. Povozily se na koníčcích u Bajerů
a daly si točenou zmrzlinu.
Rodičům i dětem přejeme krásné léto plné radosti, smíchu a neskutečného množství
zážitků. Buďte na sebe opatrní. Těšíme se na Vás zase v září.
Barbora Zahradníčková
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Zprávičky z naší základní školičky ☺
Měsíc červen jsme zahájili hned 1. 6. 2022 Dnem dětí. Ten jsme strávili na hřišti, kde
proběhlo školní kolo ZÁVIŠICKÉHO OVÁLU. Děti soutěžily v hodu kriketovým
míčkem, sprintu, skoku do dálky a vytrvalostním běhu. O 14 dní později následovalo
okresní kolo, kterého se účastnily ZŠ Závišice, jako pořadatel, ZŠ Libhošť,
ZŠ Lubina, ZŠ Rybí a ZŠ Tichá. Za každou školu soutěžilo 8 dětí a to 4 chlapci
a 4 dívky ze 3. – 5. ročníků. Po dobu celého oválu vedla ZŠ Lubina, která nakonec
posbírala i nejvíce prvních míst a pohár pro vítěznou školu. I přesto, že jsme nevyhráli,
si děti soutěž užily, protože jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Den poté jeli žáci 5. ročníku na výlet do Prahy. Navštívili nejvýznamnější památky
jako je Karlův most, Pražský hrad, orloj nebo Václavské náměstí. Výlet se vydařil, děti
se vrátily unavené, ale plné zážitků.
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Dne 20. 6. 2022 se žáci 4. a 5. ročníku účastnili povinné
praktické výuky jízdy na kole, která se konala
na dopravním hřišti v Kopřivnici. Výuka byla zakončena
písemným testem, po jehož vyhodnocení mohli žáci získat
průkaz cyklisty.
Ve středu 22. 6. 2022 byl poslední lekcí ukončen plavecký výcvik, na který jezdily
všechny ročníky. Děti se na poslední hodině rozloučily a získaly mokré vysvědčení.
Po návratu z plaveckého výcviku proběhlo v 1. ročníku pasování na čtenáře
a rozloučení s žáky 5. ročníku.

Školní výlet jsme letos naplánovali jako pěší túru na Javorník. Jeli jsme vlakem
do Veřovic, odkud jsme pokračovali pěšky. Zpět jsme se vraceli přes Frenštát
pod Radhoštěm, kde měly děti rozchod. Poté jsme opět nastoupili do vlaku a vyrazili
domů. Vrátili jsme se unaveni, ale výlet jsme si užili.
V úterý 28. 6. 2022 se děti rozloučily s družinou na víceúčelovém hřišti, kde pro ně
byly připraveny soutěže, malování na trička a drobná odměna. Soutěží se zúčastnili i
někteří mladší či starší sourozenci našich žáků, vítáni byli i rodiče.
Den před vysvědčením pro nás místní myslivci připravili tradiční akci opékání
špekáčků. Na tento den se vždy velice těšíme, protože prožijeme příjemné
dopoledne na čerstvém vzduchu a v klidu přírody. Tímto bychom jim chtěli velice
poděkovat za pozvání a výbornou přípravu.
Poslední den školy děti dorazily natěšené na vysvědčení, začátek prázdnin a pohár
od pana starosty. Přejeme hezké prázdniny bez úrazů všem dětem i jejich rodičům!
Petra Janečková, vychovatelka ŠD
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Informace od hasičů

POZVÁNKA NA HASIČSKOU SOUTĚŽ
Sbor dobrovolných hasičů Závišice
Vás zve na XXV. ročník soutěže v požárním útoku

O POHÁR OBCE ZÁVIŠICE
v sobotu 23.7.2022 v areálu obecního sportoviště
10,00 hodin

zahájení soutěže Mužů a Žen

14,00 hodin

zahájení soutěže Mladých hasičů

Občerstvení zajištěno
Na Vaši účast se těší hasiči ze Závišic

Informace z požárního sportu
NAŠI HASIČI STÁLE NEJLEPŠÍ V OKRESE
V sobotu 28.5.2022 proběhla na letním stadiónu v Novém Jičíně okresní soutěž mužů
a žen v požárním sportu. Naši muži po výborných výkonech ve všech disciplínách
získali celkové 1.místo a vybojovali si postup na krajskou soutěž, na kterou pojedou
už poosmé v řadě.
NAŠI HASIČI VYBOJOVALI 2. MÍSTO V KRAJI
Dalšího velkého úspěchu dosáhli naši muži na krajské soutěži v požárním sportu,
která proběhla ve dnech 18.-19.6.2022 na letním stadiónu v Přerově.
Po vítězství ve štafetě 4x100 m a velmi těsných 2.místech v běhu na 100 m překážek
i v požárním útoku vybojovali celkové 2.místo a stanuli na stupních vítězů na krajské
soutěži posedmé v řadě.
V soutěži jednotlivců vybojovali naši borci zlato a stříbro, když zvítězil Ondra
Kahánek před Richardem Navrátilem.
Mistrovství ČR v požárním sportu, které bude letos poslední srpnový týden
v Pardubicích, tak uniklo našim hasičům o pověstný vlásek.
Ing. Josef Kuběna
starosta SDH Závišice
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Inzerce

Vyčistím sedačky, čalouněný nábytek, koberce,
interiéry automobilů mokrou cestou.
Jiří Marek, tel. 739 640 626

tel.: 736 612 205
úterý a čtvrtek - dle telefonického objednání
budova Obecního úřadu Závišice
přízemí - bývalá ordinace
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