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Placená inzerce 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 2/2011 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31. 1. 2011, IČO 00600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail: obec@zavisice.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 
21.2.2011*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Přijďte do firmy ASOMPO, a. s. pro sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny: 
          dub fošny  50 mm - výběr    13.500,- Kč/m3 + DPH, 
          dub prkna  30 mm - výběr       10.700,- Kč/m3 + DPH. 
 
                    Sidlo:       Životice u Nového Jičína 194         
      Kontakt:   telefon 556 759 385, www.asompo.cz 
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Revize komínů 

Poplatek za odpad na 1. pololetí 2011 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / Ú N O R  2 0 1 1 / C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    
    Obecní úřad informuje 

     Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady 
na 1. pololetí roku 2011, aby tak učinili nejpozději do 10. 2. 2011. 
Poplatek 230,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 1. 2011. 
     Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu 
obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto 
poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (čl. 7 Obecně závazné vyhlášky 
obce Závišice č. 1/2010). 

     Ve zpravodaji ZÁVIŠAN listopad/2010 jsme otiskli článek Hasičského záchran-
ného sboru Moravskoslezského kraje „Jak se připravit na topnou sezónu…“ , v němž  
se mimo jiné uvádí:  
„ Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při celoročním 
provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát ročně, při sezónním 
provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po skončení topné sezóny. 
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW 
provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jed-
nou ročně.  Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze pro-
vádět svépomoci, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést 
revizí komínu i v případě, že se chystáte připojit nový spotřebič, nebo hodláte změnit 
druh paliva. O provedeném čištění vydá kominík doklad, nebo revizní zprávu, která 
je důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.“  
                                     ———————————————— 

     Kominictví z Trojanovic nabízí občanům provést tyto zákonem dané 
 revize a vyčištění komínů (i komínů od plynových spotřebičů) 

ve dnech 23. 2. a  24. 2. 2011. 
Cena za 1 komín 420 Kč (za každý další cca 150 Kč). 

 
Máte-li zájem o tuto službu, hlaste se na obecním úřadě do 21. 2. 2011. 
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Prodloužení provozní doby sauny  

Blahopřání jubilantům 

 Anežka Lošáková 
Marie Valová 

Čestmír Hyvnar 
Vlasta Hyvnarová 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

Klub důchodců 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. Gilarová ordinovat: 
v úterý   22. 2. 2011, 
v úterý  22. 3. 2011 

dopoledne. 
 

14. 2. - 18. 2. 2011 je celé zdravotní středisko ve Štramberku  
uzavřeno. 

Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Pravidelná schůzka Klubu důchodců Závišice 
se bude konat 

ve středu 9. února 2011 v 16.00 hodin 
v zasedací místnosti ObÚ. 

 
Uskuteční se soutěž 

„O nejlepší důchodcovskou slivovici, 
jabkovici  i jiné.“ 

Vzorky můžete nosit od 15.30 do 16.30 hod. 

       Čtvrtek 16.00 - 20.00 hod.     ženy 
       Pátek    16.00 - 20.00 hod.     muži 
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Judisté zahájili medailově 

Na úvodním turnaji 15.1. v Třinci 
vybojoval mladší žák Radek Rýpar 
zlatou medaili a Filip Hanzelka 
bronz. O týden později 22.1. se 
v Českém Těšíně opět blýsknul 
perfektním výkonem Radek Rýpar 
a znovu vystoupal pro zlato na 
nejvyšší příčku stupňů vítězů. Dal-
ší mladší žák Mikuláš Plánka se 
dostal mezi nejlepší tři a výborné 
vystoupení korunoval bronzovou 
medailí. 
V pátek 21.1. se sešli závišičtí 
judisté do konferenční místnosti 
obecního úřadu, aby zhodnotili 
vydařenou loňskou sezónu. Staros-
ta obce p. Zdeněk Vajda předal 
ocenění úspěšným judistům. Pohár 
pro nejlepšího judistu roku 2010 
převzal po zásluze úřadující mistr 
Moravskoslezského kraje a šampi-
ón Moravy, talentovaný benjamí-
nek, Radek Rýpar. 

Radek Rýpar a Libor Kahánek 

Oblečte si pyžama, budem tančit do rána. 
 

Sbor dobrovolných hasičů Rybí 
pořádá 5. března 2011 

PYŽAMOVÝ PLES 
k tanci i poslechu hraje EXIT 
bohatá tombola, občerstvení 

Sál Beseda Rybí 
Srdečně zvou pořadatelé 

Pozvánka od hasičů z Rybí 
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Připravujeme 

Školní okénko 

     V rámci prevence kriminality dětí a mládeže nás v prosinci i v lednu navštívila 
paní policistka z policejního oddělení v Kopřivnici. Seznamuje děti s riziky a nástra-
hami, které by je v běžném životě mohly potkat. 

    V pátek 4. února žáci budou mít jednodenní pololetní prázdniny. 
    V týdnu od 14. do 20. února si budou žáci užívat jarních prázdnin. 

 

Ve čtvrtek 3. února 2011 se bude konat 
v základní škole zápis dětí do 1. třídy 

  v době od 13:30 do 17:00 hodin. 
S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Základní škola 

 

Připravujeme se na  
dětský maškarní ples, 

který se bude konat 
 v sobotu 26. února od 14:00 hod. 

 v sále Pohostinství U Kremlů.  
Prosíme rodiče a přátele školy  

o jakýkoliv příspěvek do tomboly pro naše děti.  

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ  
V ZÁVIŠICÍCH 

                                si Vás dovoluje pozvat 
                                 v sobotu  

                5. 3. 2011 
                na tradiční 
 

          KONČINOVÝ  
                PLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            Na Vaši účast se těší hasiči 

∗ Sál Pohostinství U Kremlů Závišice 
∗ Začátek: 19 hodin 

∗ Vstupné: 70 Kč 
∗ Hudba: YPSILON 

∗ Tombola 
∗ Občerstvení 
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Obec Závišice Vás srdečně zve na  

v pátek 4. února 2011 od 20.00 hodin 
v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích 

Předprodej vstupenek 31. 1. a 2. 2. 2011 na obecním úřadě. 
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Charita Kopřivnice 
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V našem případě se jednalo o předání uvedeného rozsáhlého území od dneš-
ních Hranic až k Ostravici králem Přemyslem Otakarem I. německému rodu pánů 
z Hückeswagenu z Porýní, jejichž představitel Arnold z Hückeswagenu byl kanclé-
řem krále Přemysla. Arnold vlastnil tento ohromný majetek už před r. 1240 a je 
vzpomínán ještě r. 1251. Roku 1260 už nežil. S Arnoldem je spojen vznik hradu 
Hukvaldy (hrad vznikl  mezi lety 1257 - 1285). 
     Jeho syn Frank však toto území neudržel, a tak okolo r.1256 získal  tento maje-
tek olomoucký biskup Bruno ze Šauenburku. Ten si polovinu ponechal a druhou 
část (Příborsko a pozdější Frenštátsko)2 propůjčil Frankovi v léno. Tato část konči-
la na západě zhruba u řeky Sedlničky.3  

Frank vlastnil jako dědictví i hrad Jičín  (Starý Jičín) a o ten přišel mezi léty 
1260-1270 tak, že ho byl nucen postoupit či prodat Bludovi z Pňovic, který byl 
příbuzným  Frankovy manželky Trojslavy a poručníkem jejich synů. Bludovo pan-
ství  (později novojičínské) hraničilo se zeměpanským Štramberkem. Blud 
z Pňovic byl zřejmě zakladatelem obchodního centra – nového města pod hradem 
Jičínem – Nového Jičína, který stál už r.1293. 

Frank sídlil na svém hradě v Příboře. On, jeho žena Trojslava  
a synové Blud, Heřman a Jindřich se psali jako „páni z Příbora“  (r.1251 se Frank 
uvádí jako „comes de Vryburk“ – hrabě z Příbora. 

Ještě k Bludovi z Pňovic  (z Jičína): r. 1310 získal od něho starojické panství 
s hradem pan Vok z Kravař, který rozmnožil rodové panství ještě o Fulnek, Helfš-
tejn a Bílovec. Dějiny  Horních (Malých ) Závišic na levém břehu Sedlničky 
(s alodním dvorem)4 jsou vázány na panství novojičínské  (původně starojické 
s hradem) a štramberské. 

Dějiny  Dolních (Velkých) Závišic (též manských)  na pravém břehu Sedlničky 
jsou vázány na panství šostýnské (Šostýn  postavil některý ze synů Frankových 
nedlouho před r.1293), příp. později hukvaldské. 

Sedlnička tvořila západní hranici biskupského (lenního)5 zboží. Není vylouče-
no, že v některých obdobích a v některých místech  přesahovalo některé panství 
i za Sedlničku, a to v obou směrech. 
 

Použitá literatura: 

1) Šostýn – vlastivědný průvodce, MěÚ Kopřivnice  1999. 
2) Hukvaldy – vlastivěd.průvodce, Beatris Dobrá 2001 
3) Štramberk – vlastivěd.průvodce, Beatris Dobrá  2002 
4) Ke starším dějinám Závišic. Adolf Turek, Vlastivědný sborník okresu Nový 
     Jičín  č.27, 1981. 

2 Písemná zmínka o Příboře je z r.1251,  Frenštát vznikl před r.1300. 
3 Sedlnička proto později rozdělovala Závišice na dvě části. 
4 Alodní dvůr: za feudalismu to znamenalo plně svobodný, obvykle šlechtický statek . 
5 Léno: za feudalismu to znamenalo statek udělený do osobního nebo dědičného 
  držení za konané služby. 

(pokračování příště) 
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Historie obce 

1Pův. hrad Jičín. Po vzniku obchodního centra se stejným jménem se hrad nazýval 
  Starý Jičín a obchodní centrum Nový Jičín. 

    Hranice Moravy ve 12. století končila asi u dnešních Hranic a dále pak byly jen 
prastaré obchodní cesty – stezky a několik stráž-
ných hradů směrem k hranicím Slezska (řeka Ost-
ravice). Oblast byla pokrytá pralesy s nepatrným, 
asi slovanským, osídlením na přístupných místech, 
pro zemědělské účely nevyužitelná bez klučení 
lesů. Hlavní obchodní cesty byly dvě a křižovaly se 
snad v oblasti dnešního Nového Jičína (pozdější 
obchodní centrum panství hradu Jičína.1  
    Jednalo se předně o stezku vedoucí od dnešních 
Hranic na východ přes dnešní Nový Jičín a Příbor 
do Polska (Krakov) a pak o stezku ze Slezska (od 
Baltu přes Polsko) přes Opavu,  Hradec a Nový 
Jičín na jih (jantarová). Pro náš kraj je důležitá 
obchodní cesta na východ se strážními hrady Starý 
Jičín, Hukvaldy, Štramberk – původně jen 
„strážné“ hrady. 

 
    Poněvadž cesty sloužily k obchodním 
účelům (výměna zboží), byly na vhod-
ných místech později zakládány osady, 
z nichž se pak vyvinula  větší či menší 
města: Nový Jičín, Příbor, Místek, ale 
též Brušperk atd. Vývoj si však vyžado-
val rozšiřování zemědělské výroby na 
úkor lesů, k čemuž poskytovalo území 
severovýchodní Moravy  velké možnos-
ti. Slabé osídlení to nemohlo zajistit. 
Aby se tento proces urychlil, dochází  
zvláště za vlády Přemysla Otakara I. 

(panoval 1197-1230) a Václava I. (panoval 1230 -1253) k tzv. kolonizaci, tj. osíd-
lování území cizími obyvateli.  

Z ARCHIVU LUBOMÍRA BUSKA II. ročník 
 

Povídání o Závišicích a okolí 
 

1. Severovýchodní Morava ve 12. a 13. století 

Obr. 2: Hrad Hukvaldy 

Obr. 1: Jantarová cesta 
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Přehled o vývoji Tříkrálové sbírky v Závišicích 2001-2011 

 
Rok 

Počet 
skupin 

 
       Kč 

2001 2   14.547,20 
2002 4   19.943,00 
2003 5   21.553,00 
2004 5   23.988,00 
2005 5   28.792,00 
2006 5   28.374,00 
2007 5   27.739,50 
2008 5   28.489,50 
2009 6   31.112,00 
2010 6   32.728,00 
2011 6   36.696,00 

Celkem  293.962,20 

Tříkrálová sbírka 2011 
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Informace Českého statistického úřadu 
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Informace o regionálním vysílání České televize 
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