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Závišičtí judisté úspěšní v Třinci 

Závišan-zpravodaj obce Závišice 
Číslo 2/2010 *Vydal Obecní úřad Závišice, č.p.115, dne 29. 1. 2010, 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 
19.2.2010*Distribuce v místní prodejně*Cena  3,-Kč*Ceník inzerce: 3,-Kč/cm2 
Obecní úřad Závišice si vyhrazuje právo výběru příspěvků do zpravodaje* 

Výborně si vedli mladí závišičtí judisté na prvním letošním turnaji 16. ledna na mezi-
národní ceně města Třince. Radek Rýpar v benjamíncích do 26 kg potvrdil roli favo-
rita. Jako úřadující šampión Moravy proměnil svůj první letošní start hned ve zlato, 
když ani v základní skupině, ani v následujících semifinálových bojích nedal soupe-
řům žádnou šanci. Ve finále pak porazil Buštu z Orlové na ipon a vystoupal na nej-
vyšší příčku stupňů vítězů. 
Mikuláš Plánka poprvé startoval v kategorii mladších žáků, ale nic zde nenasvědčo-
valo tomu, že jde o jeho premiérový start. Suverénně se probil ze své strany pavouka 
až do semifinále. Tady vyřadil bohumínského Huja a v boji o zlato se utkal 
s Lukášem Přílezským z Femaxu Hranice. Ten už byl bohužel nad jeho síly, ale stří-
bro z křestu v mladších žácích je skvělý výkon. 
Ve stejné kategorii se dařilo i Radimu Pospěchovi ve váze do 45 kg. Ze základních 
bojů se dostal až do čtvrtfinále, kde vyřadil Slováka Hofericu a následně v semifinále 
zdolal Václava Celtu z Baníku Ostrava. Ve finále pak strhnul na svou stranu vítězství 
Marek Jankulovský ze slovenského Martina a Radim Pospěch bral stříbro. 
Těsně na dosah stupňů vítězů byl v Třinci benjamínek Antonín Kořenek. Mezi sou-
peři do 34 kg skončil na velmi pěkném 4. místě. Lukáš Vaculík se v mladších žácích 
ve váze do 55 kg probil až k bojům o medailové příčky, ale rozhodující duel 
s opavským Kučákem o bronz nakonec prohrál a umístil se tak na 5. pozici. Jan Šu-
janský v benjamíncích do 35 kg podal solidní výkon a celkově skončil na 7. místě. 

Úspěšní medailisté z Třince: Mikuláš Plánka, Radek Rýpar a Radim Pospěch 
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Kalendář na rok 2010 

Prodejna Jednota Závišice 

Historie obce 

Poplatek za odpad na 1. pololetí 2010 

    Obecní úřad informuje 

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 0 /  C E N A  3 K Č   

ZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠANZÁVIŠAN    

     Žádáme občany, kteří neuhradili poplatek za provoz systému nakládání s odpady 
na 1. pololetí roku 2010, aby tak učinili nejpozději do 10. 2. 2010. 
Poplatek 230,-Kč za osobu na pololetí byl splatný 31. 1. 2010. 
     Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek pla-
tebním výměrem dle čl. 7, odst. 1  Obecně závazné vyhlášky obce Závišice č. 1/2009. 
Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až 
na trojnásobek. 

V neděli 21. února 2010 bude místní prodejna Jednota uzavřena. 

Na obecním úřadě si můžete zakoupit stolní kalendář na rok 2010 (cena 50,-Kč) 
s fotografiemi pořízenými v Závišicích v průběhu 4 ročních období. 

     V této rubrice zpravodaje jsme si prostřednictvím článků Mgr. Lubomíra Buska  
zvykli nahlížet do historie naší obce. Bohužel, pan Lubomír Busek již není mezi námi, 
a tímto byl příspěvek v lednovém vydání zpravodaje jeho posledním. 
     Alespoň touto cestou vzpomeňme na jeho záslužnou činnost pro obec, kdy svými 
příspěvky obohacoval náš zpravodaj a připomínal doby minulé. 
 
                                           Čest jeho památce! 
                                                                                        za obec Závišice  
                                                                                          Zdeněk Vajda 
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Vzpomínka 

Za Lubomírem Buskem 
 
     Nový rok ukrojil teprve deset dnů, v kalendáři je datum 11. ledna 2010. Lubomír 
Busek dokončuje svou přednášku o historii Závišic. Svých Závišic, v nichž prožil 
více než sedmdesát let svého plodného života. Znal jejich minulost, znal každou cha-
lupu a její obyvatele několik pokolení zpět. 
     Tomuto svému koníčku věnoval bezpočet hodin. Dobu strávenou v archivech 
i doma překoval do psané podoby v mnoha textech, které bohatou minulost malé 
vesničky přiblíží i dnešním či budoucím pokolením. Luba už přednášku nedokončil. 
Toho smutného lednového dne mu doslova pero vypadlo z ruky a jeho tělo přemohl 
majestát smrti. Luba Busek odešel bránou věčného klidu tři měsíce před svými 
79. narozeninami. 
     Na jeho cestě životem je vidět kus poctivě vykonané práce. Jistě na něj budou 
vzpomínat i jeho žáci a kolegové. Je pravda, že na úseku propagace obce i jiní mají 
zásluhy, ale přece v této blahodárné činnosti náleží zesnulému Lubomíru Buskovi 
prvenství v dějinách Závišic. 
     V „šuplíku“ velkého množství zajímavých dokumentů o minulosti Závišic je listo-
vání plné napětí a očekávání, co se objeví na dalších stránkách. 
Věřím, že budoucnost ocení usilovnou a velikou práci, kterou Luba Busek vykonal 
pro své Závišice - i když se tu nenarodil. 
     Svůj podzim života prožíval v kruhu rodiny v domku, který si s manželkou přesta-
věli. Rád potkával svoje vnuky i pravnuky, kteří jej vždy dovedli rozveselit. Měl ra-
dost z rozrůstající se rodiny, potěšila jej i návštěva známých a přátel. 
     11. ledna 2010 se zavřela poslední sedmdesátá devátá stránka Knihy života Luby  
Buska. Byla na ní jenom dvě slova: „Dokonáno jest“. A on odešel tam, kam celá 
pokolení odešla před ním. Dobře věděl, že koloběh života můžeme hodnotit slovy 
básníka: „ … na svaté pole stěhují se staří, nové símě vrní v kolébce, v nové starce 

zbělí muži, v babčiska se scvrknou ženky, děti dorůstají v krásná děvčata a švarné 

šohaje. A tak nová pláňata hradí ztrátu starých štěpů …“. 

     Ti, kteří ho znali, vědí, že se snažil prožít život tak, aby byl prospěšný jiným 
a aby po něm něco zůstalo. Osiřely i jeho zápisky a poznámky, už nebude prohlížet 
archiválie a nad nimi uvažovat o dobách dávno minulých. Už budeme na Lubu jen 
vzpomínat … 
     Máme nyní vhodnou příležitost připomenout jeho zásluhy a odhalení roušky ta-
jemství z minulosti Závišic a touto (bohužel posmrtnou) vzpomínkou mu poděkovat 
za jeho usilovnou a velmi přínosnou badatelskou činnost, která snad bude po zásluze 
oceněna. Věřím, že najde i svého pokračovatele. 
  
                                                           Vzpomínal 
                                                                                                    Josef Adamec  
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Školní okénko 

Hasičský ples 

Základní škola 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ZÁVIŠICE 
Vás zve na tradiční 

 
KONČINOVÝ PLES 

 
v sobotu 13. 2. 2010 od 19.00 hodin 

v sále Pohostinství  U Kremlu 
hudba YPSILON, vstupné 60,-Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tombola a občerstvení zajištěno 
na Vaši účast se těší hasiči 

Dne 21. 1. 2010 proběhl v ZŠ zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2010/2011. 
K zápisu se dostavilo 10 dětí. 4 děvčata a 6 chlapců. 

 
Nedělní odpoledne 24. ledna patřilo dětem. V sále U Kremlu se konal 
dětský maškarní ples. Děti si zatančily, zasoutěžily a měly možnost vyhrát 
v bohaté tombole spoustu pěkných cen. 
Všem, kteří do tomboly přispěli, DĚKUJEME. 
 

Ve čtvrtek 28. ledna dostali školáci pololetní vysvědčení a 29. ledna si užili jednodenní 
pololetní prázdniny. 

Sběr papíru stále pokračuje. 
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v pátek 5. února 2010 od 19.00 hodin 
v sále Pohostinství U Kremlu v Závišicích 

Předprodej místenek na obecním úřadě 
1. 2. a 3. 2. ( 8-12 a 13-17 hodin). 

Obec Závišice Vás srdečně zve na 
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Ordinace pro dospělé v Závišicích 

Pozvánky 

Klub důchodců 

Blahopřání jubilantům 

Zdeňka Rašková 
Čestmír Hyvnar 

Vlasta Hyvnarová 

Přejeme všem jubilantům hodně zdraví, spokojenosti a životní pohody. 

 

                     Klub důchodců pořádá pro své členy 
                    v úterý 16. února 2010 od 16.00 hodin 

                      na Bowlingu v Závišicích 
                  POCHOVÁVÁNÍ BASY. 

                     Občerstvení zajištěno. 

V ordinaci pro dospělé v Závišicích bude MUDr. D. Gilarová ordinovat: 
23. 2. 2010 
23. 3. 2010 

od 8.00 do 11.00 hodin. 

                     Kulturní dům Kopřivnice pořádá 
             v pondělí 15. února 2010 od 19.00 hodin 
   divadelní představení „Skleněný zvěřinec“. 

 
Hrají: Daniela Bambasová, Kateřina Urbanová, Daniel Bambas, Zdeněk Mahdal 
Ne každá matka snese zrcadlo, ve kterém místo svého obrazu vidí vlastní děti. 

Zjištění je často šokující, ale pro okolí vždycky humorné! 
Příběh je s nepatrnou nadsázkou možno chápat jako aktuální obrázek některých rodin. 

 
Vstupné: 150,- Kč   důchodci, ZTP, děti do 140 cm 
                170,- Kč   ostatní 
Doprava zdarma. 

Zájemci hlaste se na obecním úřadě do 9. února. 


