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Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 11/2009 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 30. 10. 2009, IČO 00600709,                       
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 
24.11.2009*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

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

Úspěšní judisté s medailemi: 
nahoře zleva Adam Matzke a Lukáš Vaculík, dole Radek Rýpar a Mikuláš Plánka 
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    Obecní úřad informuje 

Z P R A V O D A J  O B C E  Z Á V I Š I C E / L I S T O P A D  2 0 0 9  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Závišice ze dne 5. 10. 2009  
(číslo usnesení)                                                               (hlasování pro-proti-zdržel se) 
 
Zastupitelstvo obce po projednání               
schvaluje   
316/2009  program 22. zasedání ZO                                                                        9-0-0 
                            
volí: 
317/2009  návrhovou komisi 22. zasedání ZO ve složení: Lumír Lošák, Michal Bortel  
                                                7-0-2 
318/2009  ověřovatele zápisu z 22. zasedání ZO: Aleš Kuběna, Libor Kahánek    7-0-2 
 
bere na vědomí 
319/2009  informaci o kontrole plnění usnesení z minulých zasedání ZO a zprávy sta- 
                 rosty obce a předsedů komisí (výborů) o činnosti obce                          9-0-0 
schvaluje: 
320/2009  záměr výstavby chodníku pro pěší podél komunikace II/482 - část „Dráhy“ 
                 (v úseku od odbočky ke hřbitovu po „Pískovnu“)                                  9-0-0 
 
321/2009  vytvoření pracovní skupiny, která bude hodnotit nabídky na zpracování pro- 
                 jektové dokumentace pro výstavbu chodníku pro pěší podél komunikace 
                 II/482 - část „Dráhy“                                                                               6-0-3 
 
322/2009  složení pracovní skupiny: V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude 
                 hodnotit nabídky na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu chod- 
                 níku pro pěší podél komunikace II/482 - část „Dráhy“ a pověřuje starostu 
                 obce podepsáním smlouvy o dílo s vítězem nabídkového řízení, za cenu uve- 
                 denou v nabídce                                                                                      7-0-2 
 
323/2009  záměr opravy střechy budovy ObÚ Závišice, č.p. 115, na části nad ObÚ 
                 a knihovnou                                                                                             9-0-0 
 
324/2009  pracovní skupinu ve složení V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude 
                 hodnotit nabídky na opravu střechy budovy ObÚ a pověřuje starostu obce  
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                 podepsáním smlouvy o dílo s vítězem nabídkového řízení, za cenu uvede- 
                 nou v nabídce                                                                                         9-0-0 
 
325/2009  záměr označit úsek komunikace III/4822 od hasičské zbrojnice po ObÚ 
                 dopravním značením svislým „zákaz stání“ v obou směrech a pověřuje 
                 starostu obce podepsáním smlouvy o dílo se společností SLUMEKO, s.r.o. 
                 Kopřivnice v ceně do 15.000,- Kč                                                         8-0-1 
 
326/2009  přijetí dotace na likvidaci povodňových škod ve výši 15.000,-Kč, která 
                 byla obci poskytnuta obcí Chvalíkovice                                                9-0-0 
 
327/2009  záměr výstavby ČOV pro budovu Pohostinství U Kremlu ve vlastnictví 
                 obce v ceně do 200.000,-Kč, pověřuje starostu obce oslovením dodavatelů, 
                 schvaluje pracovní skupinu ve složení V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, 
                 která bude hodnotit nabídky a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 
                 o dílo s vítězem nabídkového řízení                                                      9-0-0  
 
328/2009  záměr směnit část pozemku ve vlastnictví obce za pozemky v soukromém 
                 vlastnictví a koupit pozemek v soukromém vlastnictví za odhadní cenu, jed- 
                 ná se o majetkové narovnání pozemků, na kterých se nachází regulační stani- 
                 ce plynu „Paseky“ a pozemků v jejich okolí a pověřuje starostu obce sepsá- 
                 ním smluv a administrativou potřebnou k tomuto kroku                       9-0-0 
          
329/2009  záměr prodat pozemky ve vlastnictví obce vzniklé po majetkovém narovnání 
                 (dle usnesení č. 328/2009) nejvyšší nabídce, jedná se o pozemky, na kterých 
                 se nachází regulační stanice plynu „Paseky“ s příjezdovou cestou       9-0-0                           
 
pověřuje                        
330/2009  starostu obce oslovením odborníka na posouzení stavu věže hasičské zbroj- 
                 nice a v případě nutnosti její rekonstrukce oslovením dodavatelů a schvaluje 
                 pracovní skupinu ve složení V. Hajda, L. Kahánek, M. Najzarová, která bude 
                 hodnotit nabídky                                                                                    9-0-0 
 
schvaluje: 
331/2009  projednání poskytnutí finančního příspěvku Svazu letců ČR na výstavbu 
                 Památníku letců v Příboře na prvním zasedání Zastupitelstva obce Závišice 
                 v roce 2010                                                                                             8-0-1 
 
332/2009  úpravu stávajícího venkovního vedení elektrické energie NN-část „Dolní 
                 konec“-výjezd na Borovec,  provedení kabelové zemní přípojky na parc. č. 
                 1204/2 (viz přílohy), které provede ČEZ Distribuce, a.s. a souhlasí 
                 s nejnutnějšími náklady obce na opravu veřejného osvětlení v projednávané 
                 lokalitě                                                                                                   9-0-0 
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Výsledky závišických judistů 

     Před vrcholem letošní sezóny, kterými jsou mistrovství republiky a šampionát 
Moravy, ladili naši judisté svou formu na několika turnajích. 
Prvním z nich byla 26.9. Velká cena Ostravy. Zde se výborně předvedl benjamínek 
Mikuláš Plánka, který nenašel přemožitele a zaslouženě získal zlato. Dále se blýskl 
druhou příčkou Adam Matzke a bronzem Radek Rýpar. 
Na turnaji v sousedním Štramberku vybojovali stříbro Radek Rýpar a Lukáš Vaculík, 
třetí místo obsadil Jan Šujanský.  
V prestižní GRAND PRIX v polských Pawlowicích stanul Radek Rýpar po všech 
vyhraných utkáních na příčce nejvyšší a Mikuláš Plánka po prohraném finále bral 
stříbro. Na dalším turnaji ve Zlíně tito dva mladí borci vybojovali na vlas stejné me-
daile jako v Polsku. 
K pravidelnému hostování za klub Železo Hranice byli vyzvání Adam Kahánek a 
Ondřej Číp. Opět prokázali své kvality a svými vyhranými zápasy výrazně pomohli 
svému týmu 4x vybojovat první příčku ve skupinách dorostenecké ligy a  I. ligy 
mužů. Trenér hranického Železa Nádvorník, který si velice váží pomoci našich judis-
tů prohlásil, že bez kvalitních závišických posil by čtyřikrát na první příčku určitě 
nevystoupali. 
Posledním kvalifikačním turnajem na nadcházející MČR dorostenců v Plzni byla VC 
Ostravy. Zde Ondřej Číp, který má již postup jistý, vybojoval slušnou bronzovou 
medaili. 
 
VC Ostrava  - Mikuláš Plánka              1. místo 
                      - Adam Matzke       2. místo 
                      - Radek Rýpar       3. místo 
                      - Radim Pospěch       5. místo 
 
MC Štramberk  - Lukáš Vaculík          2. místo 
                             - Radek Rýpar            2. místo 
                             - Jan Šujanský            3. místo 
                             - Mikuláš Plánka        4. místo 
                             - Antonín Kořenek     5. místo 
  
GP Pawlowice-POLSKO - Radek Rýpar           1. místo 
                                            - Mikuláš Plánka       2. místo 
  
VC Zlín - Radek Rýpar          1. místo 
               - Mikuláš Plánka      2. místo 
 
VC Ostrava - Ondřej Číp      3. místo  
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Upozornění MÚ Kopřivnice 

bere na vědomí 
333/2009  zápis z jednání revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice v předneseném 
                 znění   (viz příloha)                                                                                 9-0-0 
 
schvaluje: 
334/2009  úpravu rozpočtu obce Závišice č. 2 na rok 2009 v předneseném znění 
                 (viz příloha)                                                                                            9-0-0 
    
335/2009  uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi žadatelem ČEZ Distribu- 
                 ce, a.s. a obcí Závišice, která se týká uložení elektrické přípojky NN do po- 
                 zemku parc. č. 50 ve vlastnictví obce a pověřuje starostu obce podepsáním 
                 této smlouvy v předneseném znění (viz příloha)                                    9-0-0 
 
336/2009  Zřizovací listinu Základní školy a mateřské školy Závišice, příspěvkové orga- 
                 nizace, v předneseném znění (viz příloha)                                             8-0-1 
 
revokuje 
337/2009  usnesení č. 192/2008, které bylo nahrazeno usnesením č. 312/2009 o schvále- 
                 ní uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
                 žadatelem Vodafone Czech Republic a.s. a obcí Závišice, která se týká ulože- 
                 ní přípojky NN do pozemků ve vlastnictví obce                                    9-0-0 
 
schvaluje:  
338/2009  přijetí dotace ve výši 287.000,-Kč na pořízení Územního plánu Závišic evido- 
                 vanou pod číslem 11711K0257, která byla obci poskytnuta Ministerstvem 
                 pro místní rozvoj a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy        9-0-0 
 
339/2009  zakoupení záznamového zařízení ke kamerovému systému v hodnotě 
                 do 8.000,-Kč a tímto pověřuje starostu obce                                         9-0-0       

…..…………………                                                              ………………….. 
    Marta Najzarová                                            Zdeněk Vajda 
  místostarostka obce                 starosta obce  

Ve dnech 12. - 13. listopadu 2009 bude z důvodu školení 
na Odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kopřivnice 

uzavřeno oddělení přestupků a registru řidičů. 
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Svěcení nového obětního stolu v Závišicích 

    20. 11. 2009 – 17.00 hodin 
 
Kristus ustanovil památku oběti, kterou měl přinést Otci na oltáři kříže, jako obětní 
hostinu, a tím učinil posvátným i stůl, u kterého se věřící mají shromažďovat ke slavení 
Pánovy smrti a vzkříšení. Tak je oltář stolem oběti i hostiny, když na něm kněz, jednají-
cí v osobě Krista, koná totéž, co konal sám Pán a co přikázal svým učedníkům konat 
na svou památku.  
 
Křesťanský oltář plní úlohu stolu oběti i velikonoční hostiny: 
- je obětním oltářem, na kterém se bude stále svátostně zpřítomňovat oběť kříže, dokud 
  Kristus nepřijde ve slávě 
- je stolem, u kterého se shromažďují věřící, aby Bohu vzdávali díky a přijímali Kristo- 
  vo tělo a krev. 
 
Ve všech kostelech je oltář "středem díkuvzdání, kterým je Eucharistie". Protože se 
na oltáři slaví Pánova památka a rozdílí se z něj věřícím Pánovo tělo a krev, oltář je 
znamením samého Krista, proto platí, že "oltář je Kristus"! 
 
Přijměte pozvání na slavení Ježíšovy oběti, při které dne: 20. listopadu v 17 hodin, 
Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem, biskup ostravsko-opavský posvětí 
nový pevný - mramorový obětní stůl a ambon, v kostele svatých Cyrila a Metoděje 
v Závišicích. 
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 Posledním mlynářem byl František Kelnar (1846-1877). Roku 1866 byl bývalý  
mlýn exekučně prodán Josefu Gillarovi z Příbora. Ten je zakladatelem rodu Gillarů 
v obci. . Jeho syn Josef pak prodal mlýn v roce 1897 Janu Volnému z Rychaltic. Ten 
držel mlýn jen do r.1902, kdy ho prodal Janu Petrášovi ze Štramberka, s  jehož dce-
rou  Klárou se r.1906 oženil mlynář ze Ženklavy Josef Krischtan.  Tím se dostala 
budova starého mlýna do vlastnictví rodiny Krischtanovy. Příště o druhém mlýně. 

 
                           Mgr.Lubomír  Busek  

Informace z knihovny 

V říjnu byla vyhodnocena celonárodní soutěž „Kniha mého srdce“. Na krásném 
druhém místě se umístila „Babička“ Boženy Němcové.  
 
Pro připravovanou výstavku v obecní knihovně prosím majitele různých vydání 
této knihy o jejich zapůjčení. Děkuji 
                                                                        knihovnice Z. Masudová 

Pátrání po inzitních (nestudovaných) umělcích regionu 
Městská knihovna Nový Jičín ve spolupráci s Městským kulturním střediskem hledá 
inzitní (nestudované) regionální umělce všech zaměření: výtvarníky, básníky, spiso-
vatele, sochaře a další užitné umělce. 
 
V případě, že máte zájem, kontaktujte knihovnici v místě bydliště a sdělte jí základní 
biografické údaje a kontakt, případně životopis, ukázky prací, webové odkazy etc. 
Cílem je podpořit regionální umělce a jejich veřejnou prezentaci! Budeme vás kon-
taktovat. 
 
Městská knihovna v Novém Jičíně, Husova 2 
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Historie obce 

Z HISTORIE MÍSTNÍCH MLÝNŮ -  1. část 

V dřívějších dobách bylo nejrozšířenějším zaměstnáním zemědělství. Tomu byla 
přizpůsobena i řemesla a obchod. Je  pochopitelné, že věci získané z rostlinné nebo 
živočišné prvovýroby bylo nutno zpracovávat. Obilí nutné pro výživu lidí bylo třeba 
semlít na mouku, z níž se pak mohou připravovat různé pokrmy. Drobní chalupníci si 
sklizené zrní pro svou potřebu mleli různým způsobem doma. Větší zemědělské ob-
jekty však potřebovaly semílat větší množství, a  to vyžadovalo, aby v blízkosti ze-
mědělských dvorů byl mlýn. Největšími usedlostmi bývaly fojtské dvory. Proto už 
v r.1382 při udělování výsad pro závišické fojtství je uvedeno, že závišický fojt může 
vlastnit i mlýn.  

První mlýn byl postaven neznámo kdy na levém břehu Sedlničky pod svahem 
nedaleko  dnešního čp. 72 (horní mlýn)  a byl používán fojtstvím i   relativně samo-
statným dvorem, vzniklým z dřívější tvrze v místech dnešních čp. 68, 69, 112, 70, 
71, 117 .Tento mlýn  používaly  obě strany obce – hukvaldská i novojičínská,  čili 
fojtství i dvůr, až do  r. 1554, kdy bylo  katastrálně  převedeno původní fojtství 
k hukvaldskému panství,  na jehož straně se nacházelo. Staré fojtství bylo pak nuceno 
postavit si  svůj mlýn – asi tehdy vznikl mlýn na dolním konci (dolní mlýn). Dosa-
vadní horní mlýn pak připadl dvoru. 

Poněvadž však novojičínská strana pak neměla fojta, musel tam být  fojt ustano-
ven nebo zvolen. Obvykle to býval mlynář. V r. 1623 byl fojtem (rychtářem) na no-
vojičínské straně  mlynář Jiří Prokeš, který r. 1641 koupil mlýn od majitele dvora 
Eliáše Řepy, poněvadž téhož roku byl dvůr prodán olomouckým jezuitům. Mlýn  se 
pak  stal sídlem fojtství. U mlýna byla po nějakou dobu i pila. Voda pro pohon mlýn-
ského kola byla zajišťována náhonem začínajícím v místech vtoku Rybského potoka 
do Sedlničky. 

V r. 1654 se vdova po Jiřím Prokešovi provdala za mlynáře  Pavla Meltsche 
(Melče), který se stal dalším fojtem na no-
vojičínské straně. R. 1693 koupil mlýn Pa-
vel Beneš (též Beniš) /1650-1730/. Po něm 
převzal mlýn jeho syn Augustin (1700-
1765), jehož dcera Mariana se provdala za        
mlynáře Bedřicha  Kellnara ze Šenova 
(1740-1804). Ten se stal i fojtem. Po něm 
byl mlynářem jeho syn Jan (+1820).  Rodi-
na Kelnarova byla poslední, která mlynář-
ské řemeslo v tomto mlýně provozovala. 

 
 
 

Asi od poloviny 19.století sloužila budova mlýna jen k bydlení. 

Mlýn a též sídlo fojta 
v Malých Závišicích. 
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Diamantová svatba 

Památka zesnulých 

Klub důchodců 

Klub důchodců pořádá pro své členy 
ve středu 11. listopadu 2009 v 16 hodin 

v zasedací místnosti obecního úřadu 
MARTINSKÝ KRMÁŠ 

Všichni jsou srdečně zváni! 

Blahopřání jubilantům 

Jena Havrlantová 
Helga Žerdíková 

Karel Horuta 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

V neděli 1. 11. 2009 od 14 hodin  
bude hrát na hřbitově v Závišicích 

k uctění Památky zesnulých dechová hudba Závišanka. 

  
Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 oslaví diamantovou svatbu manželé 

 Jena a Václav Havrlantovi. 
 

Přejeme jim hodně zdraví a rodinné pohody do dalších společných let. 
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Sběr biologicky rozložitelného odpadu - BRO 

Tereza Čípová 
Adéla Slováčková 
Hedvika Procházková 
Bohdana Najzarová 
 

Vítání občánků 

V sobotu 24. října 2009 se konalo  
v zasedací místnosti obecního úřadu. 
V Í TÁ N Í   O B Č Á N K Ů . 

Společně s vystoupením dětí z mateřské školy 
 byli přivítáni tito noví občánci Závišic: 

 

Jakub Novák 
David Kuběna 
Tomáš Adamský 

Vývoz BRO v tomto roce bude probíhat nejdéle do 25. listopadu. 

Vážení občané, 
     nyní před nastávající zimou přišel čas na úklid našich zahrad. Již několik let pro-
bíhá v naší obci sběr biologicky rozložitelného odpadu ( hnědé kontejnery ), kterých 
je po obci rozmístěno 19 kusů. Je nám známo, že počet nádob je vzhledem 
k množství odpadu nedostatečný a po vyprázdnění je většina kontejnerů ještě týž den 
opět naplněna. Bylo by možné sjednat svoz biologického odpadu i 2x týdně, ale vše 
něco stojí a není v našem zájmu cenu za likvidaci odpadů neúměrně zvyšovat. Jako 
cestu, která vede k vyřešení tohoto problému vidím ve využití bioodpadu ve větší 
míře ke kompostování. 
     Dále bych chtěl upozornit na platnost Nařízení obce č.1/2004, kterým se na území 
obce Závišice stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů. 
Rostlinné materiály mohou být spalovány pouze ve výjimečných případech a to pou-
ze za předpokladu, že jsou suché. Podmínkou jsou také dobré rozptylové podmínky. 
Spalování je možno provádět pouze ve dnech po – čt od 7,00 do 20,00 hod. a pá – so  
od 7,00 do 16,00 hod. Občan, který se rozhodne pálit suché listí, by při něm měl brát 
ohled na své sousedy a zbytečně neprodlužovat dobu pálení. Vyjít při pálení vstříc 
svému okolí může také tím, že zvolí vhodný den a dobu. 
 
Za komisi životního prostředí P. Heralt 
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Cesta za pohádkou 

V pátek 9. října pořádaly maminky závišických dětí z Mateřské školy Cestu za pohád-
kou. Cestu, která vedla naší vesnicí, prošlo 33 dětí. Čekaly na ně stanoviště s pohádko- 
vými bytostmi, které pro ně měly zajímavé úkoly. Na cestu je vypravil veselý klaun, 
dále na ně čekali Brouček s Beruškou, Vodník, u něhož děti lovily rybky, dědeček 
s babičkou, kterým zlá liška odnesla Budulínka do své nory, dále Rumcajs a čarodějni-
ce, která upekla buchtu z pavouků a ještěrek, taky Ferda Mravenec a Hurvínek. Na kon-
ci cesty čekaly princezny, se kterýma děti malovaly a dostaly spoustu odměn. Tuto akci 
jsme si samy vymyslely a udělaly ji na zkoušku a jelikož nás překvapilo, jak nás to moc 
bavilo a účast byla taky hojná, chtěli bychom akci zopakovat na jaře a to pro všechny, 
kdo se budou chtít podívat na cestu plnou pohádkových bytostí a skvělých úkolů. 
Ještě bych chtěla znovu moc poděkovat všem pořádajícím, kteří do akce šli opravdu 
s chutí. 
 
Bohdana Jarolímová 
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Školní okénko 

ČEZ Distribuce, a.s. 

V naší „Sluníčkové“ školičce jsme při zahájení školního roku přivítali 8 nových kama-
rádů. Celkový stav je 27 dětí. 
První týden byl ve znamení slova KAMARÁD, aby se stmelil kolektiv dětí. 
Tradičně už nám „naše švestková babička“ upekla švestkovou dobrotu. Pod košatou 
lípou u babičky, to byla velká hostina. 
Pak přišel čas jablíčkové vůně. Pekli jsme jablkové záviny, děti se seznámily se skořicí, 
která jim náramně voněla. Další dny jsme ze zbylých jablíček, banánů, švestek připra-
vili ovocný salát. 
Svátečním dnem pro všechny byl příjezd divadelního představení Skřítek Vítek a mlsné 
autíčko. Všechna děvčátka byla v sukních, chlapci v košilích, byl to opravdu svátek. 

Taky jsme si udělali „DRAKIÁDU“ a pod Hůrkou vesele skotačili dráčci  
i naše děti. 
V dalším týdnu jsme si připravili dobrůtky z brambor. Vůně 
bramboráčků prolézala celou školou. Poté jsme pro děti připra-
vily brambory na loupačku, chtěly jsme dětem přiblížit minulé 
časy, jak se lidé stravovali. Poslední dobrotou bylo pečení 
bramborových plátků. 

Veselým překvapením pro všechny děti byla procházka pohádkovým lesem, 
který připravily maminky dětí. 

Od 1. října se rozběhlo na škole 6 kroužků. Dětem byla nabídnuta možnost navštěvovat 
tyto kroužky: Sportovní hry, Angličtina, Kutil, Sportovní radovánky, Capoeira, Výtvarný 
kroužek. 
Dne 27. října jsme navštívili divadelní představení Příhody včelích medvídků v Příboře. 
 
                         29. a 30. října si děti užily dva dny podzimních prázdnin. 

Mateřská škola 

Základní škola 

ČEZ Distribuce, a.s. vyzývá majitele a uživatele pozemků ke kácení a okleštění 
stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu 
od 1. října do 15. listopadu 2009. 
Pokud nebude dodržen tento termín, provede okleštění, případně odstranění dře-
vin  společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
Bližší informace na úřední desce. 
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Zdroj: ASOMPO,  a.s. Životice u Nového Jičína 

P.č. Obec/město/městys
Počet 

obyvatel
Počet 

kontejnerů
Četnost svozu 
BRO za týden

Celkové 
množství BRO 

v t.

1. Albrechtičky 683 6 2x 32,39
2. Bartošovice 1606 10 1x 30,78
3. Bernartice nad Odrou 857 20 1x 63,06
4. Bordovice 544 - - -
5. Frenštát pod Radhoštěm 11243 28 2x 151,02
6. Fulnek 6020 18 2x 88,77
7. Heřmanice u Oder 339 3 1x 9,04
8. Heřmánky 170 2 1x 5,81
9. Hladké Životice 940 - - -
10. Hodslavice 1694 25 1x 63,26
11. Hostašovice 700 11 1x 33,62
12. Jakubčovice nad Odrou 693 9 1x 27,10
13. Jeseník nad Odrou 1908 10 1x 28,12
14. Kujavy 551 6 1x 19,18
15. Kunín 1853 12 1x 33,22
16. Lichnov 1359 18 1x 51,23
17. Luboměř 390 2 1x 5,57
18. Mankovice 593 - - -
19. Mořkov 2418 20 2x 127,91
20. Mošnov 682 7 1x 21,81
21. Nový Jičín 26464 117 2x 835,04
22. Odry 7400 30 1x 79,64
23. Příbor 8756 17 2x 194,66
24. Pustějov 962 8 2x 38,32
25. Rybí 1071 7 1x 23,01
26. Sedlnice 1344 10 1x 29,16
27. Skotnice 670 16 2x 76,79
28. Slatina 720 11 2x 61,71
29. Spálov 911 - - -
30. Starý Jičín 2453 - - -
31. Studénka 10257 20 2x 68,48
32. Suchdol nad Odrou 2548 16 2x 82,99
33. Šenov u Nového Jičína 2064 9 1x 28,65
34. Štramberk 3497 22 2x 111,43
35. Tichá 1630 14 1x 40,97
36. Trnávka 688 10 2x 42,37
37. Trojanovice 2218 16 1x 64,47
38. Veřovice 1946 30 1x 95,43
39. Vražné 850 4 1x 8,99
40. Vrchy 238 8 1x 21,58
41. Závišice 872 19 1x 56,66
42. Zbyslavice 550 3 1x 9,60
43. Ženklava 928 17 1x 47,15
44. Životice u Nového Jičína 570 15 2x 76,93

626 2884,92 t

Statistika BRO v jednotlivých obcích za r. 2009


