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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 4/2008 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 31.3.2008, IČO 600709,                       
tel./fax.556856000,e-mail:ouzavisice@iol.cz,www.zavisice.cz*Evidenční číslo přidělené Mi-
nisterstvem kultury ČR: MK ČR E 10143*Vydává měsíčně Obecní úřad Závišice v nákladu 
250 výtisků*Uzávěrka příštího čísla 25.4.2008*Distribuce v místní prodejně smíšeného zboží*                  
Cena  3,-Kč*Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje*                   
Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2* 

Oddíl JUDO 
 

 

  

Pořádá 
 
 

KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY 

Zahajovací hodina v pondělí 3. března 2008 
 
 
 

7 lekcí, 1x týdně vždy v pondělí od 18:00 do 19:00 hod, cena 250,- Kč 
 

Přihlášky na tel. 607 22 44 94 
 

Judisté naplno vstoupili do sezóny 
 
Koncem ledna ještě judisté vzpomínali na loňský rok při slavnostním ukončení sezóny 2007, 
ale hned první únorový víkend rozjeli naplno letošní turnajový kolotoč. 
Celých deset dnů strávil Adam Kahánek na severu Čech, kde se zúčastnil dvou závodů doros-
tenecké GRAND PRIX v Mělníku a v Liberci, v obou se pokaždé probojoval až do finále, kde 
shodně podlehl nejtěsnějším rozdílem svému kolegovi z reprezentace Ondřeji Kičmerovi 
z Karviné. Mezi těmito turnaji se zúčastnil týdenního reprezentačního soustředění v liberecké 
Tip sport aréně. 
Poslední únorový víkend měl Adam Kahánek rovněž nabitý. Nejprve vybojoval v sobotu v 
Olomouci vítězství s týmem Železo Hranice v dorostenecké lize družstev a ještě večer se stihl 
přesunout s reprezentací České republiky do chorvatského Samoboru, kde se probil ve váze do 
60 kg až do finálového bloku a získal skvělou bronzovou medaili! 
Naši nejmladší benjamínci se s trenérem III. třídy Josefem Babiářem zúčastnili soustředění na 
Hukvaldech. Po náročné přípravě všichni udělali závěrečné zkoušky na 5.KYU – žlutý pásek. 
 
Úspěšní absolventi  5. KYU:    Dominik Adamský, David Hyvnar, David Janek, 
            Václav Jašek, Adam Kotouček, Mikuláš Planka 
 
GRATULUJEME! 
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Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / D U B E N  2 0 0 8  C E N A  3 K Č   

    Obecní úřad informuje 

ZÁVIŠAN 
Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 27. 3. 2008 
Zastupitelstvo obce po projednání   (hlasování pro-proti-zdržel se) 
schvaluje 
158/2008          program 12. zasedání ZO                                                            9-0-0 
Zastupitelstvo obce po projednání 
volí: 
159/2008          návrhovou komisi 12. zasedání ZO ve složení: 
                         Michala Bortla, Hana Kuběnová                                                  8-0-1 
160/2008          ověřovatele zápisu z 12. zasedání ZO: ing. Vítězslava Jalůvku, Aleše Kuběnu 
        7-0-2.  
Zastupitelstvo obce po projednání 
bere na vědomí: 
161/2008          - kontrolu usnesení a zprávu o činnosti obce za uplynulé období 
        -zprávu starosty o probíhajících přípravných pracích na projekční a inženýrské činnosti 
  ohledně splaškové kanalizace v obci 
        -informaci o podaných žádostech o dotaci ( budova ObÚ, plynofikace Paseky, zastávka u 
  mostu)     9-0-0                                                         
Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje:   
162/2008          nákup zpomalovacích prahů v ceně do 15000,- Kč na komunikaci u hřbitova 
       8-0-1 
163/2008          rozpočet obce na rok 2008- dle přílohy.   9-0-0 
164/2008        účelovou dotaci pro TJ Závišice ve výši 5000,- Kč a zároveň pověřuje starostu  
        sepsáním a podepsáním smlouvy   8-0-1 
165/2008        účelovou dotaci základní organizaci včelařů ve výši 4000,- Kč a zároveň pověřuje starostu 
        sepsáním a podepsáním smlouvy    8-0-1 
166/2008        schvaluje záměr prodeje obecních pozemků v lokalitě na dolním konci  s parcelním číslem 
         862, 863, 864, 838. Tento pozemek bude prodán žadateli za odhadní cenu. V případě více 
         zájemců budou pozemky prodány nejvyšší nabídce. Vlastní prodej pak bude schválen 
        na následujícím zasedání.    7-1-1 
Neschvaluje:     
167/2008         záměr prodeje obecního pozemků v lokalitě nad hřbitovem  s parcelním číslem  377/1.  
       0-9-0 
Schvaluje: 
168/2008 investiční akce na rok 2008, kterými budou za předpokladu získaných   
  dotací  
  a)- plynofikace v oblasti Paseky u kapličky- cca 700 000,- Kč  
  b)- zastávka autobusu u mostu včetně chodníku a osvětleného přechodu pro 
      chodce - za cca 700 000,- Kč     
  c)- částečná rekonstrukce budovy ObÚ- výměna oken dveří.- cca 600000,_ Kč 
       9-0-0 
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Sběr železného šrotu 

Jako každý rok, tak i letos bude v obci sbírán železný šrot. V letošním roce bude šrot 
sbírán členy TJ Závišice.  Šrot odkládejte k místním komunikacím nejlépe až v den 

sběru. 
Letos je to středa 16. dubna—v odpoledních hodinách. 

  
Jestliže šrot odložíte u cesty dříve, hrozí jeho zcizení podivnými individui. 

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. 

Na obecním úřadě je možno zakoupit: kalendář-Závišice(10,-), mapa-Závišice(30,-),  
pohlednice-Závišice(6,-), turistická známka-Závišice(30,-). 

Schvaluje: 
169/2008    v případě finanční rezervy či zůstatku financí v rozpočtu obce, budou tyto použity na oprav 
                   stávajících komunikací –    cca 500000,- Kč    9-0-0 
170/2008  jednorázový příspěvek do DSO Sdružení povodí Sedlnice ve výši 8560,- Kč na  nákup takzva             
 ného radaru se záznamovým zařízením    9-0-0 
171/2008 bere na vědomí zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice Viz příloha 
        9-0-0 
172/2008 Dodatek č. 1 ke stanovám DSO Sdružení povodí Sedlnice—Viz příloha 9-0-0 
173/2008 zastupitelstvo obce Závišice tímto v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm.f) zákona č. 
 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, deleguje na řádnou valnou hromadu 
 společnosti ASOMPO, a.s. se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72, IČ 25872826, 
 konanou dne 6.6.2008, v níž má obec majetkovou účast, pana Zdeňka Vajdu, dat. narození 
 30.12.1970, bytem Závišice 264 a zmocňuje ho k tomu, aby na řádné valné hromadě jménem a 
 v zastoupení obce Závišice jako akcionáře uplatňoval veškerá práva, aby hlasoval o všech 
 bodech pořadu jednání, jak jsou uvedeny v pozvánce, aby uplatňoval návrhy a protinávrhy a 
 vykonával na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře vyplývající ze stanov a ze 
 zákona.       8-0-1 
174/2008 převedení přebytku hospodaření z příspěvkové organizace Základní  a Mateřské školy Závišice 
 za rok 2007 ve výši 83.676,81 Kč jako rezervy do rozpočtu této organizace na rok 2008 . 
        9-0-0 
                                                                                                          (hlasování: pro-proti-zdržel se) 
 Marta Najzarová      Zdeněk Vajda 
 Místostarostka     starosta obce 
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v Závišicích pořádá zájezd 
JARNÍ FLORA OLOMOUC A ARBORETUM BYSTROVANY 

Dne 25. dubna, čas odjezdu 7:30 hod, od obecního úřadu 
Cena zájezdu: 160,- Kč pro seniory, 190,- Kč ostatní 

V ceně je vstupné a doprava. Informace Vám podá a přihlášky přijímá  
do 8. dubna  Michálek Radomil, Závišice 223. 

Klub SENIORŮ 

SKAUTSKÝ ODDÍL 

Ve čtvrtek 13. a pátek 14.března proběhla v Závišicích charitativní sbírka 
Velikonoční skautské kuřátko, které je součástí projektu POMOZTE DĚTEM. 
Letos se vybrala krásná částka – 4 500 Kč. 
Děkujeme všem, kteří finančně přispěli a pomohli dětem, které to opravdu potřebu-
jí. 

Honební společenstvo 

  Honební společenstvo Závišice – Štramberk zve majitele  
  honebních pozemků v k.ú. Závišice na tradiční  

Posezení při srnčím guláši 
které se koná dne 18.4.2008 od 18.00 v zasedací místnosti obecního úřadu 

Ing. František Bajer 
                honební starosta  

Hasiči informují 

Upozornění 
 
Vážení spoluobčané, po dlouhé střídavě chladné a teplé zimě, konečně přichází tolik očekáva-
né jaro, které láká k úpravě a úklidu našich zahrad. Upozorňujeme proto na zákaz pálení biolo-
gického odpadu a vypalování mezí. Za porušení tohoto nařízení hrozí citelné postihy. 
Ale i když tu máme jaro, měli bychom myslet na další topnou sezónu a nechat si zkontrolovat 
plynové kotle , kotle na tuhá paliva a komíny, abychom měli příští zimu v našich domovech 
opět teplo. 
       Krásné jaro přejí hasiči 
Nabídka pro občany Závišic. 
V případě zájmu o drcení větví ze zahrad a sadů, se můžete informovat na ObÚ, kdy zájem-
cům bude odpad ze stromů a keřů zmulčován a tento se dá i dále využít. Zájemci zaplatí pouze 
benzín do stroje. Informace na tel. 556 856 000   Zdeněk Vajda 

3 

Zpravodaj / duben 2008 

Blahopřání jubilantům 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody 

 
Kristina Pustaiová  
Marie Lichnovská 
Irena Kuběnová 
Josefa Busková 

Josefa Macháčková 
Anna Horáková 

 

 
Marie Michálková 
Bohuslav Sopuch 
Milada Ločáková 
Jaroslav Šimíček 
Marie Šindlerová 

 

 

     
 První březnový týden si žáci ZŠ užívali jarní prázdniny. 

 
Ve čtvrtek 13. března se konalo v prostorách MŠ velikonoční tvoření. Děti společně 
s rodiči malovali kraslice a každý si mohl odnést vlastnoruční výrobek pro veliko-

noční výzdobu. 
 

Ve středu 26. 3. přijelo děti MŠ navštívit loutkové divadlo z Valašského Meziříčí 
s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Potom děti společně s žáky ZŠ odešly do 

pohostinství U Kremlů, kde sledovali pohádku opavského divadla Zlá královna. 
 

POZOR!!!! 

Zápis do mateřské školy 
se bude konat ve středu 2. dubna v mateřské škole: 

od 14:00 do 16:00. 
Rodiče přinesou rodný list dítěte. 

Sběr papíru nadále pokračuje!!! 

Školní okénko 
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Historie obce 

 POMÍSTNÍ  NÁZVY  TRATÍ  v  ZÁVIŠICÍCH 
 

 Pro snadnější orientaci zvláště v rozlehlejších obcích se používají od nepaměti 
tzv.pomístní názvy Je to vesměs lidové pojmenování určitých částí obce (tratí) , a to 
někdy podle dřívějších majitelů větších polností (Váňova, Burdovská), někdy podle 
polohy v obci (Končinová, Kúty, Na dolním, Pod dědinou), též podle nějakých cha-
rakteristických rysů (Černica,- podle černé půdy, Horská, Vrše, Holotová, Na lou-
kách /lukách/, Dubina podle porostu apod. Původ některých jmen už dnes nelze spo-
lehlivě zjistit (Bělá na hranici se Štramberkem, Stavisková směrem ke Kopřivnici a 
Bílé hoře, Kubánka aj.).  

 Kdysi, v dobách nevolnictví a roboty,  tyto názvy sloužily též k orientaci vrchnos-
ti a poddaných při zjišťování  vlastnických práv či určování , kde na panském se bude 
„robotovat“. Proto je najdeme i na  mapách. Hranice těchto tratí tvořily  nějaké terén-
ní útvary, cesty, potoky, široké meze apod. Dnes už ty hranice mnohdy nenalezneme 
(meze např. byly zaorány).  

Pomístní názvy oficiálně vedené na katastrální mapě (viz níže) nejsou jediným 
pojmenováním částí obce. Naši předkové používali ještě další názvy, které označova-
ly spíše místo než větší plochy. Např. Příčnice, Kamence, Zámrlinky (na hranici 
s Příborem) dodnes užívaný název Padol, Křtěncova, Krnálovice, Panský les, Pod 
Hůrkou, Rolica, Rybníčky, Na okružku,  Tvrdisko a další. 

 Mnohé z  pomístních názvů jsou známy dodnes a dokazují jazykovou příslušnost 
občanů. V naší obci  se jedná o české názvy. Některé  z nich jsou už skoro zapome-
nuty, neužívají se, jiné se používají dodnes, a je tomu tak dobře. Jednak stále slouží 
k orientaci, jednak  jsou součásti  historie obce. Nezapomínejme na ně. 

Na níže uvedené mapce nenajdeme výraz Dráhy, ačkoliv je dodnes používán. Ne-
šlo o název tratě, ale o označení komunikace. Proto směru k Hukvaldům  (sídlo pan-
ství) se říkalo dráhy Hukvaldské a pro rozlišení po vzniku pozdějšího správního cent-
ra v Novém Jičíně dráhy Novojičínské (Jičínské).  Později tak vznikl  pomístní název 
Dráhy pro dřívější  „dráhy Hukvaldské“. Za zmínku stojí, že v těchto místech kdysi 
nebyla cesta, ale jezdilo se a chodilo v širokém řečišti tzv.Chromého potoka , který 
byl kdysi širší .  
Všechny uvedené názvy nevyčerpávají celou názvoslovnou problematiku obce. 
V Závišicích byla např. řada pískoven, a též bylo nutno se v nich vyznat . Byly ob-
vykle pojmenovány podle majitelů. 

   Nejednoznačné je pojmenování Paseky. Trať to nikdy nebyla, naopak na ploše 
označované jako Paseky byla řada tratí se svými názvy. Je to vlastně blíže nedefino-
vaná oblast na katastru obce, nacházející se vně základní části obce  od kopřivnické 
(východní) strany  až po příborskou (severní až severovýchodní) stranu obce. Jenže 

nejen v naší oblasti má Paseky každá obec, ale toto pojmenování je rozšířeno po celé 
republice. Oproti naší obci je však součástí názvu bližší určení. Proč je toto pojmeno 
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vání tak rozšířené ? Souvisí to s kácením lesů při osidlování. I v Pasekách v naší obci 
byl dlouho les.  

Podle katastrální mapy z r.1946 bylo v obci „úředně“ 19 tratí, jak ukazuje dále 
uvedená mapka. 
Názvy těchto tratí pro přehled:  
     Na dolním, Na loukách, Na koutech, Končina, Dubina, Pod dědinou, Vrše, Bur-
dovská, Vlčí, Kubánka, Dráhovská, Černica , Váňovská , Horská, Holotová, Bělá,  
Stavisková, Na hraničkách, místní trať.        
    Uvedených 19 tratí  zahrnovalo v té době 2129 parcel. Tratě měly nestejnou veli-
kost a různý počet parcel – vlastně i majitelů. Např. Bělá zahrnovala 281 parcel, za-
tímco Na loukách bylo parcel 5. 

Přibližná poloha jednotlivých tratí podle katastrální mapy z r.1946 
(Převzato z  obecní kroniky , kterou psal pan Alois Filip) 

 
. 

   Zpracoval  Mgr.Lubomír Busek 

Legenda: 1)  Na koutech, Končina 
       2)Místní trať – střední část obce 

Historie obce 


