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Třpyt jeho jako zlata,

Jinde hluk a smích tanec vířivý,

vůně jeho léta,
šum jeho jako šepot,
krása náš lidský pot.

jinde ticho a klid, lesní stráň,
jinde zřím pískovou pláň,
jinde zas výstup křivý.

Nejkrásnější je den srpnový,
léto uzrálo a čas nový.
Odváté lásky letní,
škoda toho loučení.

Kateřina Vantuchová, bývalá žákyně 9. třídy ZŠ Brušperk

Léto v Brušperku, foto Dagmar Studénková. Titulní strana foto Alena Stodolová
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INFORMACE Z RADNICE

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Dne 28. června 2017 se konalo 16. zasedání zastupitelstva města, na kterém v úvodu zastupitelé vzali na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru. V programu zasedání dále
následovalo schvalování Účetní závěrky města Brušperk sestavené k 31. 12. 2016 a Závěrečný účet města Brušperk a jeho příspěvkových organizací za rok 2016. Účetní závěrka
je výkaz o majetku města a Závěrečný účet je informace o hospodaření a jeho součástí je
i auditorská zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2016. Ze závěru
této zprávy vyplynulo, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky v hospodaření města. Na podkladě výročních zpráv příspěvkových organizací mateřské školy, základní školy, základní
umělecké školy a Domova pro seniory Ondráš také nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.
Obě tyto předlohy pak zastupitelé schválili, jakož i předlohu s názvem Plán odpadového
hospodářství města na období 2017—2022, kterou musejí zpracovávat obce s roční produkcí více než 10 t nebezpečného a více než 1000 t ostatního odpadu. Obsahem plánu je
kromě různých statistik a cílů i závazná část pro snižování produkce odpadů a rozšíření
sběru o další sběrná místa a komodity.
Dalším projednávaným bodem zasedání bylo vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017
o nočním klidu, která vymezuje dobu nočního klidu a stanovuje výjimečné případy, při nichž
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou, než stanoví zákon. Její znění je
uvedeno za tímto příspěvkem.
Spolku SK Brušperk byla pro rok 2017 schválena dotace z Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy na výstavbu hřiště s umělým trávníkem. Jenže z důvodu, který asi znáte
z médií, byly všechny dotační tituly zrušeny bez náhrady. Zároveň byly zveřejněny informace k novému investičnímu podprogramu, který upravuje a zpřísňuje podmínky pro získání dotace pro všechny projekty. Jedná se hlavně o garanci finanční spoluúčasti města
z jeho rozpočtu, která se zvedla z původní výše 20 % na 40 % celkového rozpočtu projektu.
Spolek SK Brušperk podal znovu žádost o přidělení dotace, a proto musela být tato garance
města opět schválena. Protože SK Brušperk má k dispozici pouze jedno hřiště pro všechna
svá družstva, na kterých trénují i hrají svá utkání, je výstavba uvedeného hřiště více než
potřebná. Takhle to vyhodnotili téměř všichni zastupitelé a schválili finanční spoluúčast
z rozpočtu města ve výši 40 % nákladů na realizaci akce, což činí max. 4 929 712 Kč.
Nejen kvůli této garanci, ale i z jiných důvodů schválili zastupitelé návrh 2. rozpočtového
opatření, kdy z původně stanovené rezervy rozpočtu bude čerpáno 3,1 milionu Kč.
Zastupitelstvo města ještě vzalo na vědomí Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice za rok 2016 a zprávu kontrolního výboru tohoto svazku
o provedených kontrolách jeho hospodaření.
Jiří Pasyk, starosta města

MĚSTO BRUŠPERK PRONAJME NEBYTOVÉ PROSTORY
— restauraci, včetně kuchyně a technického zázemí v přízemí a suterénu objektu
Národního domu v Brušperku pro restaurační provoz.
Celková plocha k pronájmu je 304,31 m2, z toho restaurace 58 m2.
Bližší informace na telefonu 59 11 444 51 a 59 11 444 54
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Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Po zasedání zastupitelstva města se sešla rada města na 47. schůzi, jejíž
hlavním bodem bylo vyhodnocení soutěží na pět veřejných zakázek.
První z nich byla veřejná zakázka s názvem BEZBARIÉROVÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOŽKY MATĚJE V BRUŠPERKU. Jedná se o vybudování šikmé roštové venkovní rampy umožňující
bezbariérový přístup imobilních osob k hlavnímu vstupu do ZUŠ a svislé
zdvihací plošiny z přízemí budovy ZUŠ do jejího 2. patra. Na tuto zakázku
získalo město dotační prostředky z MŠMT ve výši 50 % nákladů akce. Do
soutěže byly osloveny čtyři firmy a výzva byla uveřejněna na internetových stránkách města
Brušperk. Cenovou nabídku dodaly tři firmy. Nejnižší cenovou nabídku, která byla jediným
ukazatelem pro vyhodnocení soutěže, podala firma NOVA LIFT, s.r.o. z Ostravy. Radní rozhodli, že zhotovitelem akce bude uvedená firma.
Další veřejnou zakázkou byla akce s názvem REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. M1 — CVEKŮV MOST PŘES ONDŘEJNICI. Most převádí místní komunikaci ul. Družstevní přes řeku
Ondřejnici na ul. Nábřeží. Stávající most je bez chodníku, šířka vozovky je 3,35 m, volná
šířka 4,0 m. Po rekonstrukci bude na mostě umístěn chodník šířky 1,25 m. Šířka vozovky
bude 3,0 m, šířka odrazného pruhu bude 0,50 m, volná šířka 4,75 m. Do soutěže bylo osloveno pět firem a výzva byla uveřejněna na internetových stránkách města Brušperk. Cenovou nabídku dodala pouze jedna firma. Z důvodu pouze jediné nabídky, navíc s cenou vyšší
než předpokládanou, rozhodla rada města o zrušení soutěže a vyhlášení nové.
Kapacita základní školy již začíná být naplněna, a proto již s výhledem do budoucna byla
vyhlášena soutěž na zhotovení projektové dokumentace s názvem PŘÍSTAVBA PAVILONU
E A STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B ZŠ VOJTĚCHA MARTÍNKA V BRUŠPERKU. Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace na přístavbu nového pavilonu
k budově ZŠ v rozsahu dokumentace pro provedení stavby, která bude zároveň splňovat
náležitosti dokumentace pro stavební povolení. Do soutěže byli osloveni tři projektanti a
výzva byla uveřejněna na internetových stránkách města Brušperk. Cenovou nabídku podali
dva projektanti. Nižší cenovou nabídku předložil Ing. arch. Tomáš Šonovský, kterého rada
města potvrdila jako vítězného projektanta pro výše uvedenou akci.
Čtvrtá soutěž na veřejnou zakázku, o které rada města rozhodovala, byla na REKONSTRUKCI HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM NA FOTBALOVÉM STADIONU. Stávající
povrch byl položen v roce 2004 a nyní již vykazuje znaky velkého poškození. Ze tří oslovených firem dodaly cenovou nabídku dvě, z nichž výhodnější byla od firmy GLOBAL SPORT
ČUPA s.r.o. z Frýdlantu nad Ostravicí.
Poslední vyhodnocovanou soutěží, která potřebuje náležité vysvětlení, byla zakázka na
REKONSTRUKCI KUCHYNĚ V MŠ VČETNĚ VYBAVENÍ GASTRO SPOTŘEBIČI. Předmětem rekonstrukce je celý prostor kuchyně a jejího zázemí s možností vaření maximálně 1000
hlavních jídel pro MŠ, ZŠ, Domov pro seniory Ondráš a sociální služby města. Rekonstrukce
změní stávající půdorys kuchyně, zvětší se plocha pro vaření a výrobu jídel. Nové moderní
technologické vybavení a jeho provozně a hygienicky racionální uspořádání (konvektomaty,
výkonné kotle, sporáky a pánve, nová myčka nádobí atd.) zlepší komfort při vaření. Moderní
stroje a přístroje přinesou navíc snížení pracnosti a úsporu energií. Ve všech rekonstruovaných prostorách budou provedeny nové rozvody elektrické energie, teplé a studené vody
a odvod odpadních vod. Bude zřízena nová vzduchotechnika a klimatizace.
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Výzva k podání cenové nabídky byla uveřejněna v celostátním Věstníku veřejných zakázek.
Ačkoli měla více než sto shlédnutí, nakonec se do soutěže nepřihlásila žádná firma. Pro
město to byla velice důležitá zakázka především z důvodu nevyhovujících podmínek pro
paní kuchařky a také kvůli přijatých opatření v době prázdninových měsíců, které zkomplikovalo situaci rodičům dětí navštěvujících MŠ. Proto jsme rychle hledali řešení, jak
vzniklou situaci zachránit. Zákon pro zadávání veřejných zakázek nám v takovém případě
umožňuje vyhlásit soutěž v jednacím řízení bez uveřejnění. Využili jsme této možnosti a
oslovili přímo tři firmy na dodávku gastro zařízení a jednu stavební firmu, s kterou jsme
již v minulosti spolupracovali a byli s její prací velice spokojeni. Byli jsme potěšeni přístupem a ochotou, s jakou nám všechny firmy vyšly vstříc vzhledem k jejich již naplánovaným
pracím, a ještě k tomu v měsících hlavní dovolené. Nejnižší cenová nabídka však byla ve
výši necelých 14 milionů Kč a v rozpočtu města pro letošní rok bylo na tuto akci schváleno 8,2 milionu Kč. Rada města na schůzi hledala možnosti řešení, aby akce mohla být
realizována bez konfliktu se zákony, avšak nakonec dospěla k názoru, že jiné řešení než
zrušení soutěže, tomu nevyhovuje. Proto rada města nakonec rozhodla o zrušení soutěže.
Závěrem chci vyjádřit lítost nad vzniklou situací. Ale jak jste mohli zaznamenat, ve všech
vyhodnocených soutěžích se ukázal malý zájem firem o zakázky, což se v minulosti nestávalo a svědčí zřejmě o nasycenosti trhu práce.
Jiří Pasyk, starosta města

UPOZORŇUJEME VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLNÍHO DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ,
aby dodržovali provozní řád, dbali na svou bezpečnost a udržovali pořádek.
Prostor je monitorován kamerami.
Hřiště je přednostně určeno žákům školy.
V době mimo provoz školy jej může v souladu
s provozním řádem využít široká veřejnost —
nejedná se o privátní hřiště některých dětí, jak
si někteří z nich myslí.
Vyzýváme všechny návštěvníky a kolemjdoucí,
aby nebyli lhostejni k nedodržování provozního
řádu a občansky zasáhli. Děkujeme.
V případě, že nastavená pravidla nebudou dodržována, hřiště bude oploceno a veřejnost jej
nebude moci využívat.

TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DNE MĚSTA BRUŠPERKA
V sobotu 2. září 2017 se koná Den města Brušperka, který bude zahájen ve 13.30 hodin
průvodem od restaurace Na Gruntě, kolem kostela sv. Jiří na náměstí. Kulturní program
začíná ve 14.00 hodin.
Pro zajištění zdárného průběhu je nezbytné, aby od pátku 1. září 2017 byl prostor náměstí
prázdný pro stavbu pódia, umístění posezení, atrakcí, občerstvení. Prostory budou ohraničeny výstražnou páskou.
Žádáme občany, aby motorová vozidla v uvedených dnech na náměstí neparkovali.
V den konání akce bude vjezd vozidel na náměstí úplně uzavřen. Děkujeme za pochopení.
Ing. Petr Urbanec, tajemník Městského úřadu Brušperk
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Foto č. 04_OZV noční klid
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UPOZORNĚNÍ NEDŮSLEDNÝM MAJITELŮM PSŮ
Protože se stále opakují stížnosti na volně pobíhající psy, vyzýváme všechny
majitele, aby si svá zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem a finančním nákladům spojených s ODCHYTEM. Zdůrazňujeme, že
držitelé psů jsou povinni zajistit, aby psi nosili ZNÁMKU na obojku z důvodu
usnadnění identifikace volně pobíhajícího zvířete. V posledních dnech po
městě pobíhalo několik psů a nutno podotknout, že ani jeden neměl známku!
Jistě jste zaznamenali i zprávy o napadení psem, bohužel i s tragickými následky, pozdní
lítost nezodpovědných majitelů psů již je marná. K tragické události může ale dojít i např.
pouhým poražením dítěte, případně dospělého člověka, nemusí vždy jít o pokousání. Nepříjemné je i pouhé očekávání, co se stane, pokud k vám utíká nezabezpečený pes. Pokouše
mě? Je hodný? I toto může být traumatizující. Volně pobíhající pes může zavinit dopravní
nehodu či být sám vozidlem sražen.
U této příležitosti upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o zákazu
volného pobíhání psů, kde je mimo jiné uvedeno:

Volné pobíhání psů se na veřejných prostranstvích města zakazuje.
Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna mít jej na vodítku a s ohledem na
okolnosti a povahu psa jej také zajistit pevným náhubkem. Majitelé nemovitostí, kde jsou
chováni psi, jsou povinni zabezpečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně zabráněno
tam chovaným psům tyto nemovitosti opustit.
Porušením výše citovaných obecně závazných vyhlášek se občan dopouští přestupku proti
pořádku v územní samosprávě dle zák. č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Za tyto
přestupky lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Markéta Pavlasová, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí

ŽÁDÁME OBČANY O DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
Č. 1/2016 O REGULACI HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Každý občan v Brušperku je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době od 6.00 do 22.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk.
SPRÁVA HŘBITOVA
Město Brušperk má zájem na tom, aby městský hřbitov byl krásným a důstojným místem
odpočinku našich drahých zesnulých. Žádáme tímto všechny návštěvníky hřbitova:
• udržujte hrobové místo v čistotě a pořádku
• nenechávejte hroby zarostlé
• neodkládejte a nevyhazujte zbylé části výzdoby mimo kontejner
• neukládejte žádné předměty do uliček mezi hroby a za hroby
Udržováním pořádku v celém areálu hřbitova projevujeme úctu všem, kteří tu odpočívají.
Anna Vacová, správce hřbitova

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA
je pro občany Brušperka v zasedací místnosti městského úřadu
v úterý 1., 15. a 29. srpna 2017 od 15.00 do 16.30 hodin.
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BUDOUCÍ PRVŇÁČCI, KTEŘÍ V ZÁŘÍ USEDNOU DO ŠKOLNÍCH LAVIC
Dne 27. června 2017 proběhlo v obřadní síni brušperské radnice tradiční slavnostní rozloučení dětí s mateřskou školou. Letos přišlo 27 děvčat a 27 chlapců. Obřadem provázela
předsedkyně sociální a zdravotní komise paní Lenka Neuwirthová. Dětem byly předány
drobné dárečky.
Markéta Pavlasová, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí

Foto č. 05, 06
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Foto č. 07
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OHLÉDNUTÍ ZA UKONČENÝM ŠKOLNÍM ROKEM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V srpnovém čísle zpravodaje každoročně přinášíme malé ohlédnutí za končícím školním rokem.
Podrobnosti o činnosti školy pak
najdete na konci září ve výroční
zprávě. V loňském roce znovu
počet žáků stoupl (k 30. 6. 2017
jsme jich ve škole evidovali 490).
V září bychom měli mít 530 žáků.
Celkový průměrný prospěch školy byl 1,4. Z toho 1,2 — 1. stupeň
a 1,5 — 2. stupeň. Průměrná absence žáka v 2. pol. byla 52 hodin
S vyznamenáním prospělo celkem 342 žáků. Ostatních 143 prospělo. Čtyři žáci jsou vzděláváni v zahraničí. Jeden žák nebyl hodnocen. Se samými jedničkami prospělo 203 žáků.
Úspěšnost našich žáků při přijímacím řízení na střední školy byla výborná. I letos se všichni
dostali na vybraný studijní obor. Na víceletá gymnázia se dostali 3 žáci z 5. tříd a 1 žákyně
ze 7. třídy.
Nárůst počtu narozených dětí přivede do budoucích prvních tříd 64 žáků, z toho 10 mimobrušperských dětí, v dalších ročnících školy přibude dalších 28 žáků (z toho 18 z Krmelína).
Kromě samotného učení je pro nás důležitá atmosféra ve škole. Snažíme se vytvářet takové
prostředí, aby se žáci mohli do školy těšit, aby pro ně škola nebyla stresující a aby tu každý
žák měl nějakého kamaráda.
Odbornými tématy tohoto školního roku byla ministerstvem školství snaha prosadit
reformu financování škol a kariérní řád učitelů. Přestože jsme měli opět nejlepší ministryni v historii, výsledky jsou žalostné. Reforma je schválena a má platit od 1. 1. 2019.
Ministerstvo ale stále nemá přesný konstrukt výpočtu rozpisu rozpočtu jednotlivých škol
a přesto tvrdí, že si žádná škola nepohorší. Jak úsměvné…
Kariérní (ne)řád (jak jej učitele ve školách přejmenovali) nebyl i díky silnému hlasu a podpisu 21 tisíců učitelů ani napodruhé v poslanecké sněmovně schválen. Naštěstí…
Zajímavý je fakt, že čeští učitelé jsou nejhůře placenými pedagogy jak v EU, tak v rámci
OECD, jež sdružuje nejvyspělejší země světa. Před podzimními volbami se tak můžeme
těšit na sliby všech politických stran a hnutí.
Za námi je pracovně zajímavý školní rok, škola se rozrůstá a v příštím školním roce bychom
měli dosáhnout novodobého maxima počtu žáků. Nejen učitelé, ale i všichni ostatní zaměstnanci odvedli kus práce a chci jim všem poděkovat. Poděkování si zaslouží i Spolek přátel školy a všichni naši příznivci. Přeji Vám všem pěkný zbytek prázdnin.
Ředitelství základní školy oznamuje, že
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
se koná v pondělí 4. září 2017 v 8.30 h (žáci 1.—4. tříd) a v 9.30 h (žáci 5.—9. tříd)
v sále školy.
Obvyklá mše svatá v 7.30 h v chrámu sv. Jiří. Školní družina bude v provozu od 4. září 2017
od 7 do 16.30 h. Přihlášky do ŠD si budete moci stáhnout už v průběhu srpna z webu školy.
Mgr. Aleš Vyvial, ředitel ZŠ V. Martínka v Brušperku
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MEZI ÚSPĚCHY MŮŽEME ZAŘADIT VÝSLEDKY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
1. C Holík Vít
Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy v krajském kole
Logické olympiády.
Káňa Vojtěch
Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy v okresním kole
Přespolního běhu.
5. A Lichnovská Tereza Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole v recitační
soutěži a reprezentaci školy ve sportu.
6. A Žídek Adam
Pochvala ředitele školy za 5. místo v krajském kole Zeměpisné
olympiády a úspěšné řešení okresního kola Matematické olympiády.
7. A Dokoupilová Klára Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy v celostátním kole
soutěže Lidice pro 21. století a za reprezentaci školy a města.
7. C Stralčínský Martin Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové kopané.
8. A Maitner Jan
Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
kopané a reprezentaci školy ve sportu.
Slaběňák Jan
Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
kopané a reprezentaci školy ve sportu.
Šeděnka Štěpán
Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
kopané a reprezentaci školy ve sportu.
Šimeček Michal
Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy v krajském kole
Logické olympiády. Pochvala ředitele školy za 2. místo v okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda a reprezentaci
školy v okresním kole Matematické olympiády.
8. B Fiala Stanislav
Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
kopané a reprezentaci školy ve sportu.
Klečková Klára
Pochvala ředitele školy za 1. místo v okresním kole Dějepisné
olympiády. Pochvala ředitele školy za 5. místa v krajských
kolech Dějepisné olympiády a Biologické olympiády.
Marek Tomáš
Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
kopané a reprezentaci školy ve sportu.
9. A Karasová Eliška
Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy v okresním kole
Olympiády z jazyka českého, Chemické olympiády, celostátního
kola soutěže Co víš o čs. legiích a za reprezentaci školy a města.
9. B Konečný Antonín Pochvala ředitele školy za reprezentaci školy v regionálním kole
soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR.
König Jiří
Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
kopané a reprezentaci školy ve sportu.
Matušinský Marcel Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole Halové
opané a reprezentaci školy ve sportu.
Vantuchová Kateřina Pochvala ředitele školy za 3. místo v okresním kole soutěže
v jazyce německém.
Pochvalu ředitele rovněž dostala děvčata AP klubu za úspěšnou reprezentaci školy i města.
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Prázdninové čtení v knihovně, návštěvníci si mohou číst také venku na pavlači.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA BRUŠPERK
PRO VÁS PŘIPRAVILA ŘADU NOVINEK
Zakoupili jsme několik DESKOVÝCH HER určených nejen pro děti a k zapůjčení jsou registrovaným
čtenářům zdarma. Výpůjční lhůta je stejná jako u ostatních dokumentů čtyři týdny s možností prodloužení,
pokud není hra rezervována. Domů si můžete odnést
vždy jen jednu hru na jeden čtenářský průkaz.
V měsíci březnu jsme zakoupili první AUDIOKNIHU
a byli jsme překvapeni, jaký zájem mezi našimi čtenáři
vyvolala.
Proč rozšiřujeme naši nabídku i o audioknihy?
PROTOŽE jsme zjistili, že:
• Zpříjemní vám cesty, čekání i úklid. Nemáte na
čtení čas? Využijte čas během cestování, uklízení či
vaření a pusťte si do uší audioknihu.
• Nebaví vás číst? Jste dyslektici? Pak jsou audioknihy právě pro vás, čtou se samy.
• Zahání nespavost. Pouštějte sobě i svým dětem audioknihy před spaním, příjemný hlas
vypravěče vás ukolébá ke spánku.
• Šetří vaše oči!
• Probudí vaši fantazii. Pusťte si audioknihu, zavřete oči a ponořte se do příběhu. Hlas
vypravěče vás vtáhne do děje příběhu.
• Pouštějte je dětem! Pomáhají dětem začínajícím se čtením porozumět psanému textu.
Vypůjčené deskové hry a audioknihy je možné si rezervovat.
Seznamy najdete na http://knihovna.brusperk.com/ v online katalogu.
Možná si všimnete na náměstí J. Á. Komenského nebo
u mateřské školy dřevěné BUDKY.
Nejsou to jen tak ledajaké budky, jsou to

KNIHOBUDKY.
KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování knih, které
můžete, ale nemusíte do naší KnihoBudky vracet.
Každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin vás zveme na

PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ ČTENÍ V KNIHOVNĚ.
Pro všechny, kteří rádi poslouchají pohádky.
Milé děti, těšíme se na vás i na vaše maminky, tatínky, babičky…, kteří si mohou také poslechnout pohádky nebo děti nechat v knihovně po dobu čtení a vyzvednout si je do 11 h.
http://knihovna.brusperk.com/
Renáta Kovalová, vedoucí městské knihovny
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Okresní výbor KSČM F–M, Moravskoslezský KV KSČM,
ZO KSČM Povodí Ondřejnice,
Haló noviny a OV KSS Čadca zvou spoluobčany na

SLAVNOST ČESKO–SLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI
v sobotu 19. srpna 2017 od 13.00 hodin v pohostinství U Hynečků v Brušperku
V zábavném programu vystoupí:
HLUČIŇANKA — dechová kapela
H O L K I S O K O L K I z Petřvaldu u Nového Jičína
N I K O L A H A M P L O VÁ — klávesy a zpěv
V neděli 20. srpna 2017 od 15.00 hodin vás zveme na

LETNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI S RODIČI
V PASTEVNÍKU
Atrakce pro děti i rodiče — ukázka 3D tisku, ukázka hasební techniky,
malování na tvář, soutěže, skákací hrad, opékání párků, repro–hudba
Modrý tým ODS Brušperk

STUDIO FOLKLÓR
za podpory města Brušperk pořádá v sobotu 16. září 2017

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL LAŠSKÉ MĚSTEČKO
PROGRAM
• ve 13.00 hodin průvod krojovaných a veteránských aut od družstevních domů
• od 14.00 hodin kulturní program v pohostinství U Hynečků, vystoupení
jednotlivých souborů
Prodej výběrových vín, sezónního burčáku a dalších dobrot.
Jakub Adamus, předseda spolku

BAZÁREK ILONA V SÁLE NÁRODNÍHO DOMU BRUŠPERK
Úterý
15. srpna 2017 10.00—17.00 Příjem zboží / zápisné 40 Kč
Středa 16. srpna 2017 10.00—17.00 Prodej zboží
Čtvrtek 17. srpna 2017 10.00—17.00 Prodej zboží
Pátek 18. srpna 2017 13.00—16.00 Výdej zboží — vyúčtování
PŘIJÍMÁNO BUDE POUZE ZBOŽÍ ČISTÉ A VIDITELNĚ OZNAČENÉ — např. dětské oblečení, obuv, hračky, kola, pánské i dámské oblečení a jiné. ZA ZTRÁTU ZBOŽÍ NERUČÍME!
Hlaste se prosím na telefonu 734 593 926 od 10 do 18 hodin. Těšíme se na vás.
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KLUB SENIORŮ — SPOLEK BRUŠPERK
plán na měsíc srpen 2017
Středa

2. 8. 9—10.30 Zápis na zájezd BAŤŮV KANÁL
Členové 170 Kč, ostatní 220 Kč
Pondělí 7. 8.
17.00 SCHŮZE výboru
Středa 9. 8.
14.00 Cykloturistika, hasičárna —
okolo BRUŠPERKU
Pátek 18. 8.
15.30 OPÉKÁNÍ PÁRKŮ v Pastevníku.
Párky a pruty s sebou, v případě
nepříznivého počasí v klubu
Čtvrtek 24. 8.
6.30 Odjezd na zájezd BAŤŮV KANÁL
Pondělí 28. 8.
17.00 SCHŮZE výboru s důvěrníky
Středa 30. 8.
14.00 Cykloturistika, hasičárna–PASKOV
Každé úterý
14.00 KROUŽEK seniorek v klubu
Změna programu vyhrazena, sledujte vývěsní skříňku.

Mgr. Jaroslava Neuwirthová
Drahuška Kubinová
Marie Hranická
Eva Adamusová
Mgr. Jaroslava Neuwirthová
Drahuška Kubinová
Marie Hranická
Alena Kostková

Drahuška Kubinová, předsedkyně klubu

POJEĎTE S NÁMI DO ZABELKÓWA NA TRHY
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brušperk vás v rámci akce Zahrádkářská šlápota srdečně zve na zájezd do Polska do Zabelkówa na trhy. V úterý 12. září
2017 v 6.30 h od zastávky Brušperk, Střed, návrat se očekává v dopoledních hodinách.
Nutné přihlášení v knize Lenka, cena jízdného 50 Kč, pro členy zdarma.
PŘIPRAVUJEME:
• autobusový zájezd na podzimní výstavu květin, ovoce a zeleniny na výstavišti
Flora Olomouc dne 7. října 2017
• tradiční Výstavu ovoce, zeleniny a květin ve dnech 14. až 16. 10. 2017 v domě
U Zahrádkářů, součástí budou zelné hody.
Za výbor Ing. Ivana Gromotovičová

ČAS PLYNE, VZPOMÍNKY ZŮSTÁVAJÍ...
Dne 1. srpna 2017 by oslavila své 70. narozeniny naše manželka,
maminka a babička paní Marcela Šodková. Zároveň 20. listopadu 2017
vzpomeneme třetí smutné výročí jejího úmrtí. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte ji, spolu s námi, tichou vzpomínku. Manžel Emil s rodinou.
Dne 9. srpna 2017 uplyne 15 let od úmrtí a nedožitých 82 let pana
Milana Šnajdra. S láskou vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Dne 17. srpna 2017 by se pan Václav Ranocha dožil 90 let.
Vzpomínají manželka Věra, syn Václav a dcera Věra s rodinami.
Dne 25. srpna uplyne 10 let od úmrtí paní Vlasty Horklové.
S lásku stále vzpomínají dcera Jarmila a synové Vlastimil a Pavel s rodinami.
Dne 26. srpna 2017 by se dožila paní Jarmila Máchová 90 let.
S úctou a láskou vzpomínají dcery Jarka, Marta, tři vnučky a pět pravnoučat.
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Výstavu kreseb, koláží a soch Zuzany Bittnerové můžete shlédnout v Galerii Národního domu.
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NÁRODNÍ DŮM BRUŠPERK
GALERIE VÝTVARNÉHO CENTRA CHAGALL V BRUŠPERKU
ZUZANA BITTNEROVÁ — kresby, koláže, sochy. Výstava potrvá do 13. 9. 2017.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ POZNEJ SE A SVÉHO (PRA)DĚDEČKA
do 19. října 2017 v prostorách Národního domu Brušperk
PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA
Expozice o životě a díle brušperského rodáka a spisovatele. Součástí Památníku jsou
historické fotografie a expozice věnovány dalším významným rodákům.

PAMÁTNÍK VOJTĚCHA MARTÍNKA V BRUŠPERKU
vyhlašuje fotografickou soutěž
O ORIGINÁLNÍ FOTOGRAFII PRÁZDNINOVÉHO BRUŠPERKA

Soutěž O originální fotografii prázdninového Brušperka, zachycenou mladým fotografem, je určena pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Fotografie se svým křestním jménem, příjmením, věkem a poštovní adresou prosím zasílejte do 10. září 2017 na email: zmpamatnikbrusperk@seznam.cz. Do 10. října 2017 proběhne na webových stránkách města hlasování o nejhezčí fotografii a výherci pak budou
odměněni. V případě souhlasu mohou být fotografie použity při tvorbě zpravodaje a kalendáře města Brušperk.
Soutěžní kategorie: kategorie A (8—10 let), kategorie B (11—13 let), kategorie C (14—15 let).
Alena Stodolová a Mgr. Zita Matejovičová
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BRUŠPERÁK „VELEL“ OSTRAVĚ
RSDr. Eduard Foltýn
se narodil 11. listopadu 1925 v Brušperku a zemřel 21. dubna 1992 ve
Frýdku–Místku. Pocházel z dělnické
rodiny, jeho otec pracoval ve Vítkovických železárnách. Chodil na brušperskou obecnou a měšťanskou školu (1931—1939). V letech
1940 až 1943 se začal učil zedníkem u firmy Valentin Klajný
v Brušperku a ukončil u firmy ing. František Skála v Ostravě, kde pracoval jako zedník až do roku 1945. Pak absolvoval (1945—1947) vojenskou presenční službu u dělostřelců. Po vojenské službě pracoval jako dělník ve Válcovnách plechu v Lískovci u Frýdku–Místku. V období let
1949 a 1950 absolvoval Ústřední dělnickou školu Česko–slovenských stavebních závodů
(ČSSZ) v Praze. Následně byl jmenován vedoucím ČSSZ pro Severočeský kraj jako krajský inspektor v Ústí n. Labem. V roce 1951 se E. Foltýn oženil se slečnou Jiřinou Fuskovou (1926—1989) a v roce 1952 se manželům narodil syn Jiří. V roce 1951 byl pověřen
výkonem funkce ředitele hlavní správy ministerstva stavebnictví pro výstavbu průmyslových staveb a hutních kombinátů.
Do KSČ vstoupil v roce 1947. V letech 1954—1957 vystudoval Vysokou politickou školu
ÚV KSČ v Praze. V ÚV KSČ působil tři funkční období ve funkci vedoucího odboru stavebnictví. Od roku 1959 začal pracovat jako náměstek ministra stavebnictví. Do Ostravy se
vrátil v roce 1964 jako ředitel Pozemního stavitelství Ostrava. Roku 1965 byl jmenován
členem Státní komise cenového úřadu a ministerstva stavebnictví. V roce 1967 získal na
katedře národního hospodářství Vysoké školy politické v Praze titul RSDr. V letech 1965
a 1975 obdržel jedno z nejvyšších státních vyznamenání — Řád práce.
V roce 1971 byl zvolen do Městského národního výboru v Ostravě a téhož roku se stal primátorem Ostravy. V této funkci působil tři funkční období po sobě. Jako odborník na stavebnictví se intenzivně zajímal o problematiku výstavby a rekonstrukce centra Ostravy.
Podílel se na zpracování územního plánu města. V rámci stavebních úprav však došlo
i k necitlivým asanacím historických budov jako starého krematoria, domů na Velké ulici
či Masarykově náměstí apod. Naproti tomu byla zahájena výstavba celé řady zdravotnických zařízení a došlo k rozsáhlé obnově komunikační sítě města: nových Frýdlantských a
Svinovských mostů, byla dokončena budova nového hl. nádraží v Ostravě Přívoze. Paralelně zastával celou řadu společenských funkcí.
V letech 1979 až 1982 si Eduard Foltýn postavil rodinný domek v Brušperku na ulici Valy.
V roce 1986 odešel do důchodu, který strávil v Brušperku. Dnes v domku po otci žije jeho
syn pan Jiří Foltýn, kterého jsem požádal o krátký rozhovor. Zároveň mu tímto děkuji za
poskytnuté informace o otci.
Otec, pokud vím, byl tělem i duší Brušperák. Co měl na Brušperku nejvíce rád?
Byl hrdý Brušperák, rád vzpomínal na příhody z dětství a z učení na své spolužáky a kamarády. Mnoho Brušperáků se na něj později obracelo s prosbou o radu nebo o pomoc. O dovolené rád jezdil do Beskyd nebo na Opavsko na hřiby. To bylo jeho hobby. Pak je doma sušil
nebo nakládal do laku. Otec vůbec rád vařil a kuchtil, měl rád veselou společnost. Jeho
druhou láskou byl sport, rád sledoval hokej a fotbal na stadionu i v televizi.
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Jak vy dnes na svého otce vzpomínáte?
Tak vzpomínka na rodiče je vždy citová a nostalgická záležitost, zejména když jsem se probíral fotkami a doklady z otcovy pozůstalosti. Otec měl velmi málo volného času pro sebe
i pro rodinu. Ale naplnil zcela pořekadlo, že správný muž zplodí syna, postaví dům, zasadí
strom. To vše taťka stihnul! Klobouk dolů! Byl to člověk velice pracovitý, skromný, nebyl
to namyšlený funkcionář, lidi jej měli rádi. Proto i já jsem na otce hrdý a často vzpomínám.
Jen lituji, že odešel tak brzo a nemohl se plně potěšit z vnoučat a z důchodu. Zrovna letos
je to již 25 let, co nás otec opustil navždy.
Děkuji ti za rozhovor.

Při návštěvě Volgogradu, E. Foltýn druhý zprava. První zprava stojí další Brušperák Vladimír
Šimečka, tehdejší „šéf“ největšího ostravského obvodu Ostrava 3, který se také narodil v Brušperku, částečně chodil do školy a měl k Brušperku velmi vřelý vztah.

PaedDr. Miloš Vontroba

SETKÁNÍ SPOLUŽÁKŮ ROČNÍKU 1952 — pátek 13. října 2017 v 17.00 hodin
v restauraci U Tří lip v Brušperku. Pohoštění ve vlastní režii. Za příznivého počasí mohou
zdatnější společně v 15.00 jít od podloubí na náměstí na vycházku po okolí.
Informace na tel. 728 898 745.
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SPOLEK SK BRUŠPERK
Rozlosování mistrovských zápasů v měsíci srpnu 2017
MUŽI —1. A třída, sk. B
Sobota 12. 8. 2017
17.00 Jistebník—SK BRUŠPERK
Sobota 19. 8. 2017
17.00 SK BRUŠPERK—Libhošť
Neděle 27. 8. 2017
17.00 B. Albrechtice—SK BRUŠPERK
DOROST — Krajská soutěž, sk. B
Sobota 12. 8. 2017
14.30 Kopřivnice—SK BRUŠPERK
Neděle 19. 8. 2017
10.00 SK BRUŠPERK—Staré Město
Neděle 27. 8. 2017
17.00 Horní Žukov—SK BRUŠPERK
Středa 30. 8. 2017
17.00 Dětmarovice—SK BRUŠPERK
ŽÁCI — Krajský přebor
Sobota 19. 8. 2017
9.00/10.45 SK BRUŠPERK—Kopřivnice
Neděle 27. 8. 2017 10.00/11.45 SO Bruntál—SK BRUŠPERK
Doprava na utkání bude aktualizována na internetových stránkách a na nástěnce.
www.fotbalbrusperk.cz

Lukáš Makúch

LS, o.s., a LAŠSKÁ UNIVERZITA LIBOVOLNÉHO VĚKU • RNDr. MILAN KONEČNÝ
Připravujeme stejné kurzy jako v minulém roce, od září jsme navíc připravili nové kurzy!
• Začátečníci angličtina — zaváděcí cena 1 800 Kč na pololetí
• Ekonomická angličtina — základy mezinárodní obchod a podobně.
• E–learningové kurzy na různých úrovních — angličtina, němčina, francouzština, italština
• Relaxační jóga pro začátečníky i pokročilé — předem se přihlaste, omezený počet míst
Čekáme na vaše návrhy! Slevy pro navrátilce, sociálně slabší a seniory!
Připravujeme možnosti studia L,L.A., L.A.C., L.A.C.H. — témata související s jógou, projektovým a procesním řízením, a také s tím co vás samo napadne!
Z Klubu Lašských Aktivních Seniorů. Zájemci o činnost v KLAS ozvěte se. Připravujeme
získání dotací od města Brušperk a z jiných fondů, levné kulturní akce (vstupenky), nákupy
a výhodný prodej, levné zahraniční cesty, zajímavé vzdělávací možnosti, slevy na různé
akce a produkty.
Otázka na radostu? Co je to za nesmysl, co máš na baráku — okurky, dýně, fazolky,
cukety… za cokoliv? Mám přebytky, a tak to vyměním za cokoliv — vaše přebytky, informace, doporučení např. našich kurzů, napsaní článku do VRBY nebo i finanční příspěvek.
Informace: 775 872 789, konecny@lassko.cz, www.mawisak.cz, www.lulv.cz, www.mawis.cz

PROSÍM O POMOC PRO SYNA
Patrikovi je 20 let a od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Jeho nemoc vyžaduje stálou péči, velké úsilí i značné finanční výdaje k zajištění kvalitní léčby. Slibované zlepšení
choroby mu přinesl SPECIALIZOVANÝ PROGRAM POHYBOVÉ TERAPIE v Sanatoriu
Klimkovice KLIM–THERAPY. Bohužel naše finanční možnosti nestačí na úhradu. Proto se
obracíme na vás, naše spoluobčany, s prosbou o pomoc. Ve spolupráci s Městským úřadem
v Brušperku je otevřen pro zaslání finančního daru účet s číslem 1668227349/0800.
Za pomoc a porozumění děkují Patrik a Sylva Mecovi, Staroveská 270, Brušperk
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KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BRUŠPERK
20. ročník turistického pochodu a cyklo
Sobota 2. září 2017

Brušperský tulák
Start:

Od 7.00 do 11.00 od restaurace U Geně v Brušperk
Od 7.00 do 8.00 trasy 50 a 35 km

Cíl:

Do 19.00 restaurace U Geně v Brušperku

Odměna:

Účastnický list, razítko a příjemné chvíle strávené
v malebném okolí města Brušperka

Obtížnost:

Od tělesně postižených a rodin s malými dětmi po náročné

Délka trasy: Pěší:

3, 10, 13, 25, 35 a 45 km

Cyklo: 40, 42, 100 km
Trasa 10 km vede tradičně do Staré Vsi nad Ondřejnicí a 3 km trasa je její zkrácená verze ke sv. Markovi pro tělesně postižené a rodiny s dětmi. Její součástí
jsou také soutěže pro děti.
Trasa 13 km je vedena přes Staříčské kopce na vrch Kamenná s výhledy nejen
na Beskydy.
Trasa 25, 35 a 45 km tradičně na Palkovické hůrky a blízké okolí Brušperku.
Cyklotrasa 40 km vede po značení 6006 přes Hukvaldy a Olešnou, 42 km pro
náročnější přes Palkovické hůrky. Cyklotrasa 100 km je okruh pro náročné, složený z několika cyklotras.
Srdečně zveme všechny turisty a příznivce. Akce se koná za každého počasí.
Každý jde na vlastní nebezpečí. Informace pan Jaromír Vávra, tel. 774 868 773.
http://kct.brusperk.com
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POZDRAV ZE „STŘEDOMOŘÍ“ V BRUŠPERKU
Krásné Agáve vyrostlo na zahradě u paní Mgr. Silvie Kany. V našich klimatických podmínkách se jedná o raritu, přirozeně rostou především v Mexiku, najdeme je i v jižních a
západních Spojených státech a Střední a Jižní Americe. Každá růžice roste pomalu a kvete
pouze jedenkrát. Poté, co se z něj vyvinou plody se semeny, rostlina odumře, nicméně přežívají přírůstky, které volně vyrůstají ze základny kmene. Existuje velké množství druhů
Agáve. Foto Dagmar Studénková

Foto č. 16, 17, 18
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TIPY NA PŘÍŠTÍ DOVOLENOU NEBO VÝLETY DOMA I V CIZINĚ
Všichni Evropané
milují ŘECKO. Na
ostrovech, které mají své osobité kouzlo, potkáte všechny
národy. Ostrovy a
jejich obyvatelé si
vás získají svou krásou, upřímností, pohostinstvím, jižním
šarmem, svou skvělou kuchyní. Řekové
vám připraví vše, co
potřebujete pro svůj
pobyt ať už v luxusním hotelu, nebo
vilce se skromným
vybavením. Váží si
svých hostů již od
těch nejmladších.
Stálé letní počasí,
nádherné moře, mírný vánek, zpěv cikád — to vás nezklame.
Jako vzpomínku na
krásný pobyt si přivezete jeden z mnoha typických řeckých výrobků.
Jeďte a poznávejte.
Řecko si to zaslouží.
Milí čtenáři, své
tipy na příští
dovolenou nebo
výlety můžete
posílat do 15. dne
každého měsíce
na adresu
redakce zpravodaje. Děkujeme.
Redakční rada
Brušperského
zpravodaje
23

Polovina strany reklama DEV
Čtvrt strany reklama Slezské reality
Čtvrt strany reklama Sběrné dvory
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Celá strana reklama Tejpování
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POZOR NA SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
A ČISTOTU VYSEPAROVANÝCH ODPADŮ, TŘIĎTE SPRÁVNĚ!
Je to důležité z důvodů hygienických, ale i možností jejich dalšího zpracování. Nesprávným
tříděním a vhazováním špinavých a znečištěných složek se celý sesbíraný obsah znehodnotí!
SKLO BAREVNÉ A BÍLÉ
Do části označené bílou barvou se vhazuje sklo bílé, do části označené barvou zelenou se vhazuje sklo barevné. Sklo musí být čisté,
bez zbytků potravin, bez zátek, víček a šroubovacích závěrů.
NEVHAZUJTE keramiku, porcelán, kameninu, žárovky, zářivky, zrcadla, sklo s drátěným
výpletem, automobilová skla a zbytky potravin.
PLASTY A OBALY TETRAPACK — ŽLUTÉ KONTEJNERY NEBO PYTLE
— plastové obaly označené (na obalu) zpravidla následovně HDPE, LDPE, PET, PS
— stlačené nebo sešlápnuté PET láhve různobarevné
— vypláchnuté kelímky od jogurtů, másla, tvarohu, láhve od stolních olejů, granulovaných čajů atd.
— vypláchnuté obaly od čistících prostředků (od saponátů, aviváží, tekutých pracích prostředku atd.)
— vypláchnuté obaly z nápojových kartónů (tetrapack)

NEVHAZUJTE plastové obaly znečištěné škodlivinami od olejů, různých chemikálií nebo
potravin, linoleum, zbytky kabelů, sklolamináty, bakelit, korek, plenkové kalhotky, konzervy, sklo, elektroodpad a ostatní odpad, který není plast nebo tetrapack.

PAPÍR — MODRÉ KONTEJNERY
noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír, rozložené krabice atd.
NEVHAZUJTE mokrý, špinavý a mastný papír a ostatní odpad, který
není papírem.
ODĚVY, TEXTIL, OBUV A HRAČKY — BÍLÉ KONTEJNERY,
umístěny na ulici Jožky Matěje a na ulici Zádvoří vedle parkoviště za
prodejnou Hruška.
ELEKTROODPAD
se odevzdává do kontejnerů umístěných na ulici Zádvoří (za prodejnou
Hruška) a na ulici Jožky Matěje. Malé elektrozařízení o max. rozměru cca
15×20 cm lze také vyhodit do tzv. e–boxu, který je umístěn ve vstupním
prostoru budovy městského úřadu. Na e–boxu je upevněna nádoba, do které
lze také odložit drobné použité baterie a akumulátory. Vedle e–boxu je umístěn box na třídění osvětlovacích zařízení — světelné zdroje — lineární
zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky.
Rozměrově větší spotřebiče lze odevzdat společně při sběru nebezpečných
a velkoobjemových odpadech, které probíhají čtyři krát ročně dle daných
termínů.

ŽELEZNÝ ŠROT A PAPÍR se vykupují ve sběrně druhotných surovin na ul. Jožky Matěje.
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (sypaný do popelnic)
NEVHAZUJTE stavební odpad. Stavební odpad patří na skládku, ne do popelnice!
Radim Neuwirth, Odbor financí, majetku a vnitřních věcí
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Svoz KOMUNÁLNÍHO ODPADU — středa — odvoz každých 14 dní
MODRÁ známka 2017 — středa 2., 16. a 30. srpna 2017
Ulice Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Doliny, Gruntovní, Hřbitovní,
Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, Na Vyhlídce, nám. J. A. Komenského, Novosady, Studniční, Soukenická, Sv. Floriána, U Dvora, Valy, Větrná, Zádvoří.
ŽLUTÁ známka 2017 — středa 9. a 23. srpna 2017
Ulice Družstevní, Fryčovická, J. Matěje, Krmelínská, Ke Svaté vodě, K Šištotu, Luční, Nábřeží,
Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, Šípková, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní.
Svoz BIO ODPADU — pondělí — odvoz každých 14 dní
Zelená známka 2017 — pondělí 14. a 28. srpna 2017
Ulice Antonínov, Bártkova, Borošínská, Dr. Martínka, Dráhy, Doliny, Gruntovní, Hřbitovní,
Krátká, K Náměstí, K Pastevníku, Klepary, Kostelní, Kovářská, nám. J. Á. Komenského,
Novosady, Soukenická, Sv. Floriána, U Dvora, Valy, Větrná, Zádvoří.
BÍLÁ známka 2017 — pondělí 7. a 21. srpna 2017
Ulice Družstevní, Fryčovická, Jožky Matěje, Krmelínská, Ke Svaté vodě, K Šištotu, Luční,
Nábřeží, Oblouk, Policejní, Polní, Skalka, Sportovní, Staroveská, Šípková, U Tří lip, Veselíčko, Zahradní, Na Vyhlídce, Studniční.
Svoz PLASTŮ v měsíci srpnu 2017
Úterý 1. ul. Doliny, Dráhy, Hřbitovní, J. Á. Komenského, K Náměstí, Klepary, Kostelní,
Kovářská, Krátká, Soukenická, Sv. Floriána, Valy, Větrná, Zádvoří.
Úterý 8. ul. Bártkova, Družstevní, Gruntovní, Krmelínská, Nábřeží, Staroveská, Veselíčko.
Úterý 15. ul. J. Matěje, Ke Svaté vodě, K Šištotu, Oblouk, Policejní, Polní, Sportovní, Šípková, U Tří lip, Zahradní.
Žluté pytle na sběr plastů a sáčky na psí exkrementy jsou k vyzvednutí v IC Brušperk.
Svozy probíhají od 5 do 22 h, případná změna bude v dostatečném termínu oznámena!
SOBOTA 9. ZÁŘÍ 2017 SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Městský úřad Brušperk, K Náměstí 22, 739 44 Brušperk, IČ 296538, DIČ: CZ00296538
www.brusperk–mesto.cz, e–mail: urad@brusperk–mesto.cz, č. účtu: 190526977/0300
Informační centrum Brušperk, nám. J. A. Komenského 9, 739 44 Brušperk,
telefon: 558 666 271, www.infobrusperk.cz, e–mail: info@brusperk–mesto.cz
UZÁVĚRKA ZÁŘIJOVÉHO vydání BZ je 15. srpna 2017.
Jednací řád a zásady pro činnost Redakční rady BZ jsou k nahlédnutí v IC Brušperk.
REDAKCE SI VYHRAZUJE PRÁVO KOREKTURY, PŘESUNU PŘÍSPĚVKU A REKLAM
Vedoucí: Mgr. Vlasta Proskeová, členové: Ing. Martina Hájková Ph.D, Lukáš Makúch, Mgr. Šárka
Teichmannová, Ing. Tomáš Vojtek, Petr Volný, PaedDr. Miloš Vontroba a za MěÚ Kateřina Konečná
BRUŠPERSKÝ ZPRAVODAJ — periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydává město Brušperk, náklad 1750 ks. Registrováno u MK ČR pod registrační značkou E 12366.
Zpravodaj najdete také na internetových stránkách www.brusperk–mesto.cz.
Kontakt: Městský úřad Brušperk 59 11 444 51, IC Brušperk 558 666 271,
e–mail: info@brusperk–mesto.cz.
Příspěvky do zpravodaje můžete zaslat elektronicky nebo doručit do informačního centra.
Příspěvky dodány po termínu a nepodepsané nezveřejňujeme. Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.
Tisk: CZECH PRINT CENTER, a. s.
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Foto Dagmar Studénková
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