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zdarma

Kdo prospívá v umění
a neprospívá v mravech, více
neprospívá nežli prospívá.
(Komenského zásada)

Všem pedagogickým pracovníkům, učitelům
a vychovatelům děkujeme za práci, kterou věnují
vzdělávání a výchově našich dětí. Do dalšího působení jim přejeme hodně zdraví, sil, trpělivosti
a úspěch v práci i osobním životě.
Ing. Ivan Krupník, starosta města
Ing. Pavel Káňa, zástupce starosty
Ing. Petr Urbanec, tajemník MěÚ

Z historie školství

V prvních staletích se staly centrem vzdělanosti kláštery, u nás především sázavský
klášter. Ve středověku to byly i školy církevní a městské. V roce 1348 byla založena Pražská universita, první vysoká
škola u nás, nejstarší ve střední Evropě.
Nositeli vzdělání byli jezuité a Jednota
bratrská. Její poslední biskup J. A. Komenský, nazývaný „Učitel národů“, napsal proslulé pedagogické spisy Didaktika
velká, Svět v obrazech a další. V roce
1774 uzákonila císařovna Marie Terezie
povinnou školní docházku. Ve triviálních
školách se vyučovalo čtení, psaní, počítání.

Významná výročí v měsíci
březnu

• 7. března 1850 (před 150 lety) se narodil T. G. Masaryk, první československý president
• 12. března 1930 (před 70 lety) zemřel český spisovatel, romanopisec Alois Jirásek.
• 15. března 1939 - 61 let od okupace zbytku republiky.
• 28. března 1592 (před 408 lety) se narodil „Učitel
národů“ Jan Amos Komenský. Z jeho bohatého
pedagogického odkazu čerpají stále učitelé a vychovatelé celého světa. Den jeho narození je
svátkem všech vychovatelů a učitelů.
• 29. března 1900 (před 100 lety) se narodil básník Jiří
Wolker.
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Informace Městského úřadu
Upozornění občanům:

1) S platností od 1. 3. 2000 dochází ke změně
při účtování poplatku při smutečních obřadech. Organizace pohřbu včetně cen zůstává
stejná, mění se pouze způsob fakturace. Správa
hřbitova přechází pod Městský úřad Brušperk,
kterému zaplatíte podle rozsahu vybraných služeb. Kontaktní osobou zůstane nadále pan Jaromír Kuchař, Studniční 718, Brušperk, čís. tel.
66 63 44. V pracovní dny je možné se dohodnout přímo ve smuteční síni na hřbitově v době
od 9.00 do 11.00 hodin, po této době na výše
uvedené adrese.
Naše nabídka činí:
- použití chladícího boxu
- pronájem smuteční síně
- zajištění řečníka
- zajištění hudby a zpěváků ve smuteční síni
- zajištění dechové hudby
Kč 853.000,-. Danou částku je možno uhradit
- manipulace se zesnulým
po domluvě i ve splátkách.
- režie (organizace, obsluha zařízení, reproduBližší informace podá starosta města nebo vekovaná hudba, hyg. prostředky, úklid, mzda)
doucí finančního odboru.
Tyto služby, s výjimkou hudby, budou hrazeny
Městský úřad Brušperk
hotově na městském úřadu v kanceláři č. 108
nebo přímo na účet města č. 19-95126-764/0600,
var. symbol 3632.
Vážení spoluobčané,
Dále můžeme zajistit prostřednictvím „Zahradani jsme se nenadáli a máme za sebou první
nictví Olšar“- Ing. Jiří Adamus věnce, kytice dva měsíce roku 2000. Zimní období svádí k doa květiny včetně dovozu, prostřednictvím firmy jmu, že se nedá nic dělat. Opak je pravdou.
„Charitas“ - Vítězslav Dernický výběr truhly,
Na přelomu ledna a února jsme komplexně
přepravu zesnulého včetně oblékání, výkop a za- ukončili práce na plynofikaci a rozvodu teplé
sypání hrobu, zpopelnění zesnulého a urnu.
vody v mateřské škole. Děkujeme rodičům i zaParte Vám na počkání vytiskne firma „JK+JK“ městnancům mateřské školy za pochopení, proBrušperk, Dr. Martínka 201 (pod náměstím), tože práce se prováděly za provozu pouze jedčís. telefonu 666 343. Doporučujeme osobní jed- noho pavilonu. Úspora nákladů na realizaci
nání kvůli výběru verše, rámečku a stylizace a zcela jiné podmínky pro naše dětí jsou tou nejoznámení.
lepší odměnou.
K závěru se blíží výměna kanalizace a vodo2) Město nadále nabízí k prodeji byt v are- vodního řádu na ulici Sv. Floriána, část Dr. Marálu mateřské školy včetně pozemku. Jde o tří- tínka a spojnice Zádvoří - Soukenická. V měsíci
pokojový byt včetně příslušenství o rozloze 108 březnu začneme s povrchovou úpravou.
m2, geometrickým plánem oddělený (viz obráProvedli jsme povrchovou úpravu spojnice
zek) od areálu mateřské školky a zahradu o vý- staré a nové cesty (p. Šperlín - p. Koval) a příměře 729 m2. Cena nemovitosti dle odhadu činí jezd ke garážím u hřbitova. Definitivní úprava
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bude provedena v letních měsících.
- ve spolupráci s SMVaK jako investorem kaPočasí nám taktéž umožnilo zahájit práce spo- nalizaci a vodovodní řád na ulici Dr. Martínka
jené s odtěžením bahna rekreační přehrady a po- (od Koťbachu k náměstí),
- plynofikace budovy základní umělecké
kračování regulace Horního Koťbachu. Nádrž
č. 2 je naplněna, chybí dodělat drobné stavební školy,
- opravu plechové lávky přes řeku Ondřejnicí
úpravy. Přijďte se podívat, navíc uvidíte krásné
labutě, které jsou dominantou této vodní plochy k základní škole, která je v havarijním stavu.
Závěrem mi dovolte upozornit na každodenní
a bylo by dobré, aby se zabydlely u nás natrpráci naší pracovní skupiny, která nemusí být
valo.
Zhotovili jsme chodník kolem bývalého kina, vždy tak vidět nebo se již tyto práce berou jako
které na základě nájemní smlouvy s majitelem p. samozřejmost - údržba chodníků, drobné opravy,
Hillem patří příštích 10 let městu Brušperk. Cí- ořezy stromů, čištění města, likvidace skládek,
lem je vybudování veřejných záchodů a městské opravy a údržba zařízení v majetku města, roztržnice, samozřejmostí bude zákaz prodeje na voz stravy pro domov důchodců a spousta jináměstí vyjma jarmarků a poutě. Vchody do trž- ných činností. Pod vedení Václava Kováře tyto
nice budou dva, jeden z parkoviště, druhý spo- potřebné práce zajišťují pracovníci Alois Dolelečný s vchodem do cukrárny. Termín otevření žil, Vladimír Žemba, Jaroslav Cigánek a čtyři
„vojáci“ na civilní službě - Tomáš Doležal, Petr
bude nejpozději 31. 3. 2000.
Byla provedena 1. etapa ořezu lipové aleje na Vantuch, Ivo Langer a Roman Stříž. Děkujeme.
Starosta města
ulici K Svaté vodě, ořez stromů na ulici Družstevní, Nábřeží a na náměstí J. A. Komenského
a na městském hřbitově. Rovněž byly vykáceny
Evropská unie (6. část)
topoly podél řeky Ondřejnice, které byly v mýtSeriál informací o Evropské unii jsme přeruním věku a jejich stav již ohrožoval bezpečnost.
šili
několika příspěvky, které se týkaly našeho
V měsíci březnu bude provedena 2. etapa
pokroku
v připojování k EU a finanční pomoci
ořezu lipové aleje na ulici K Svaté vodě. Tato je
Unie
naší
zemi pro zvládnutí tohoto procesu.
podmíněna termínem odstavby el. proudu, který
V
dnešním
pokračování se detailněji vrátíme
určí SmE, a. s., Frýdek-Místek. Chystáme rovk
občanským
právům obyvatel členských zemí
něž náhradní výsadbu na břehu Ondřejnice formou odrostků dřevin běžných pro toto prostředí EU.
Od druhé poloviny 80. let byla v souvislosti
(lípa, javor, dub) a ozelenění loni vybudovaných
se
sílící integrací členských zemí formulována
parkovišť na ulici Zádvoří a ulice Kostelní.
Z hlediska přípravy dalších investičních akcí práva občanů EU, která přesahovala základní
lidská práva a svobody dané Evropskou úmlujsme zadali zpracovat následující projekty:
vou
o lidských právech, jejíž plné respektování
- rekonstrukce domu p. Bacíkové na obecní
je podmínkou členství každého státu. Každý obbyty,
- rozdělení parcely nad Pastevníkem včetně ko- čan EU je především občanem národního státu.
Občanství EU státní občanství nenahrazuje, ale
munikací pro individuální bytovou výstavbu,
- zpracování projektu na 25 garáží na pozemku přidává práva nová a garantuje větší rozsah svobod:
bývalých uhelných skladů,
- svoboda všech občanů EU usazovat se na
- vybudování chodníků na ulici Fryčovická
území EU na přechodnou dobu i trvale.
a Krmelínská,
Právo se týká celého sociálního spektra ob- komplexní rozšíření a modernizace městské
čanů Unie, tedy podnikatelů, zaměstnanců, stuknihovny,
- vybudování krytých autobusových zastávek dentů, důchodců a dokonce i nezaměstnaných.
ve všech směrech,
Toto právo se týká rovněž jejich nejbližších
- ozelenění parkovišť a ostatních ploch ve příbuzných, pokud jsou občany Evropské unie.
městě,
V souvislosti se změnou pobytu mají občané
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právo přestěhovat věci ve svém vlastnictví bez
celních kontrol a asistence daňových úřadů. Pokud občan EU cestuje po území Unie jako turista a jeho pobyt v jiném státě nebude delší než
tři měsíce, musí mu být umožněn vstup i pobyt
v členské zemi téměř bez formalit.
- svoboda podnikat ve všech státech,
naplňuje základní princip, na kterém je podnikání v EU založeno, tedy svoboda pohybu služeb a svoboda služby poskytovat. Podnikatel z jiného členského státu nesmí být diskriminován
ve vztahu k „domácím“ podnikatelům.
- právo na rovný přístup k pracovním příležitostem.
Občané kteréhokoliv státu EU se mohou účastnit konkursních řízení na území jiného členského
státu. S výjimkou armády, policie, soudnictví,
daňové správy a diplomacie, jsou ostatní odvětví
otevřena všem a při výběrovém řízení musí mít
zaručeny stejné podmínky. Toto ustanovení se
týká rovněž nezaměstnaných. Ti mohou po potřebnou dobu (v jednotlivých zemích je stanovena rozdílně) usilovat o zaměstnání v kterémkoli státu Unie. Pracovní podmínky zaměstnanců
a jejich sociální práva v dané zemi musí být
stejná bez ohledu na to, z které členské země
pocházejí.
- svoboda studovat a připravovat se na budoucí povolání ve všech státech E U.
Podmínkou je přijetí příslušnou vzdělávací institucí, která nesmí upřednostňovat uchazeče ze
země své působnosti. Je rovněž propracován
systém vzájemného uznávání diplomů, zkoušek
apod.
- sociální práva všech občanů EU,
- rovnost postavení mužů a žen v práci a životě,
- ochrana dat občanů a zaměstnanců,
- právo církví a náboženských skupin působit na území EU, pokud nenarušují vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
- ochrana postižených občanů,
- právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a ve volbách do místních zastupitelstev bez ohledu na to, zda žijí v zemi svého původu nebo v jiné členské zemi. Občan pocházející z jiné země Unie může tedy volit v místě
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svého pobytu místní zastupitelstvo, aby měl vliv
na dění v místě svého bydliště.
- právo na volný přístup ke všem dokumentům Unie a členských států.
Ing. Josef Jalůvka, poslanec PS PČR

Informace odboru financí,
majetku a vnitřních věcí

I v tomto roce chceme seznámit naše občany
s údaji, které Vás zajímají, poněvadž se týkají
našich spoluobčanů. Jsou to aktuální informace
o počtu narozených dětí, o počtu úmrtí občanů,
o počtu uzavřených sňatků a o činnosti sociální
a zdravotní komise, která zabezpečuje mimo
jiné i práci Sboru pro občanské záležitosti.
Město Brušperk mělo k 1. 1. 2000 tři tisíce
šest set dvacet sedm (3627) obyvatel.
V roce 1999 se narodilo 21 dětí, z toho 12 děvčat a 9 chlapců. Zemřelo 56 občanů, ale tento
vysoký počet úmrtí je ovlivněn ústavem sociální
péče Domovem důchodců Ondráš, kde v loňském roce zemřelo 23 obyvatel. Z celkového počtu úmrtí zemřelo 29 mužů a 27 žen. K trvalému
pobytu se v našem městě v loňském roce přihlásilo 93 občanů a naopak z trvalého pobytu se
odhlásilo 55 občanů.
Sňatků bylo v r. 1999 uzavřeno 16, z toho
občanských sňatků uzavřených na radnici bylo
14 a v chrámu Sv. Jiří byly uzavřeny 2 sňatky.
Všem mladým lidem, ale ne jen mladým, ale
všem, kteří uvažují o tomto vážném rozhodnutí
uzavřít sňatek, můžeme pouze sdělit, že naše
radnice má nově zrekonstruovanou obřadní síň,
která je již moderní a vytváří důstojné prostředí
odpovídající slavnostnímu obřadu.
Zlatou svatbu - padesát let společného života
v loňském roce oslavilo 11 manželských dvojic
a 3 manželé dokonce oslavili 60 let společného
života, což je diamantová svatba.
Během roku se v obřadní síni uskutečnilo třikrát uvítání nových občánků do svazku města.
Děkujeme vedení lékárny U Matky Boží za balíčky pro naše nové občánky, které děti dostaly
jako sponzorský dar.
V listopadu se v sále restaurace U Hynečků
konalo setkání důchodců, na které byli pozváni
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tentokrát všichni důchodci našeho města, poněvadž se toto setkání konalo v rámci Mezinárodního roku seniorů. Této akce se zúčastnilo pouze
125 důchodců, přesto že byl zajištěn i bohatý
program, ve kterém vystoupil se svým pořadem
písní a tanců soubor Ondřejnica. Nejstaršími přítomnými důchodci na tomto setkání byli paní
Blažena Dlouhá, roč. 1909, paní Marie Dvorská,
taktéž roč. 1909 a pan Vagera Jiří, roč. 1907.
Členky sociální komise navštívily u příležitosti významných životních jubileí 80, 85 , 90
a více let v loňském roce celkem 45 našich občanů.
Sociální a zdravotní komise se během roku
1999 sešla sedmkrát. Mimo své sociální, bytové a jiné záležitosti komise koncem roku projednala žádosti o poskytnutí jednorázových příspěvků sociálně potřebným starým a zdravotně
postiženým občanům a doporučila městské radě
ke schválení poskytnout jednorázové příspěvky
v celkové částce 37.000 Kč, což byla státní dotace poskytnuta našemu městu. Z této částky byl
poskytnut příspěvek v celkové výši 18.000 Kč
na individuální dopravu pro 3 naše občany těžce
zdravotně postižené dle vyhlášky č. 182/1991
Sb. v platném znění. Důchodcům - jednotlivcům
byla vyplácena na příspěvcích částka 11 000 Kč
a manželským dvojicím částka 8 000 Kč.
Během loňského roku se uvolnily 3 obecní
byty, které městská rada schválila přidělit na
základě doporučení sociální komise našim občanům. Nadále zůstává v evidenci 25 žádosti o nájem obecního bytu. Město spravuje celkem 42
obecních bytů.
Kapacita Domova důchodců Ondráš (58 obyvatel) se od měsíce února roku 2000 zvýšila
na 60 obyvatel. V domově vznikly 2 třílůžkové
pokoje. Měsíční úhrada za jednolůžkový pokoj
činí 5 445 Kč, což je částka za bydlení, stravu
a nezbytné služby. Měsíční úhrada za lůžko ve
dvoulůžkovém pokoji činí 4.977 Kč a úhrada za
lůžko ve třílůžkovém pokoji činí 4.704 Kč. Domov důchodců je stále plně obsazen a v sešitě
čekatelů na umístění do domova důchodců je 50
žadatelů. V domově důchodců je 24 obyvatel
z Brušperku, 4 z Fryčovic, 3 ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí , 2 ze Staříče, 1 z Kateřinic, 2 z Krme-
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lína, 1 z Hukvald, 13 z dalších obcí okresu Frýdek-Místek a 10 obyvatel je z ostatních okresů.
Žadatelé jsou umísťování do domova důchodců
na základě doporučení sociální a zdravotní komise a přednostně jsou umísťování občané z našeho města a nejbližšího okolí.
Dále oznamujeme občanům, že v našem městě
je stále zavedená pečovatelská služba, která je
zajišťována prostřednictvím domova důchodců
a o zavedení je možno požádat u sociální pracovnice DD p. Máchové. Pečovatelská služba
zajistí za úhradu dovoz obědů, nákupy, úklid domácnosti a další služby.
Za odbor financí, majetku a vnitřních věcí Hankusová Eva

Majitelům psů

Městský úřad Brušperk upozorňuje všechny
majitele psů na povinnost zaplatit poplatek do
31. 3. 2000 dle „Obecně závazné vyhlášky
č.1/1997 o místních poplatcích“. Poplatek hradí
vlastníci, kteří mají trvalé bydliště v územním
obvodu našeho města (nebo sídlo), a to ze psů
starších 6 měsíců.
Sazba poplatku za jednoho psa činí 150 Kč, za
každého dalšího zvýšení o 50%, za dva psy se
tedy hradí částka 375 Kč. Sazba poplatku za psa,
jehož vlastníkem je poživatel důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu činí 70 Kč a za
každého dalšího psa zvýšení o 50%, za dva psy
tedy hradí poživatel důchodu částku 175 Kč.
Poplatek lze vyrovnat osobně na MěÚ
Brušperk, číslo dveří 108.
V evidenci MěÚ je registrováno 452 psů.
Vzhledem k tomu, že v našem městě je 1.049
čísel popisných, lze předpokládat, že všichni majitelé psů si neplní svou poplatkovou povinnost.
Zdůrazňujeme, že v letošním roce bude provedena fyzická kontrola evidence psů.
Protože se množí stížnosti na volně pobíhající
psy, upozorňujeme všechny majitele, aby svá
zvířata řádně zabezpečili a předešli tak nepříjemnostem v případě odchytu. Dále zdůrazňujeme, že vlastníci psů jsou povinni dle výše citované vyhlášky zajistit, aby psi nosili známku na
obojku z důvodu usnadnění identifikace volně
pobíhajícího zvířete.
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Dále upozorňujeme na platnost Obecně závazné vyhlášky č. 3/1993 o čistotě, ochraně zeleně a veřejného pořádku ve městě. V čl. 2
této vyhlášky je uvedeno: „V zájmu zdraví, bezpečnosti všech občanů a zlepšení životního prostředí města je zakázáno znečišťovat jakýmkoli
způsobem veřejná prostranství. Zejména je na
veřejných prostranstvích zakázáno nechat pobíhat volně psy a jiná zvířata a nechat je jimi znečišťovat.“
Porušením výše citovaných obecně závazných
vyhlášek se občan dopouští přestupku proti pořádku ve státní správě a přestupku proti pořádku
v územní samosprávě dle § 46 zák. č. 200/190
Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše
30 000 Kč.
Za odbor financí, majetku a vnitřních věcí
Jana Šmiřáková

č. 3

B

ezplatné finanční poradenství v oblasti
bezpečného a výhodného uložení úspor,
úrokového a životního pojištění, dále penzijního
připojištění a stavebního spoření je každé pondělí v budově MěÚ Brušperk a to v době od
14.00 do 17.00 hodin.

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadě v úterý 7. a 21. 3.
2000 od 15.00 do 17.00 hodin.

Z naší školy

Začal magický rok 2000! Co všechno bude
pro naši školu znamenat? Uskutečníme rekonstrukci elektro zbývajících dvou podlaží? Bude
město na to mít? Doufejme že ano! Vždyť škola
si to zaslouží! Jistě by si zasloužila více! Jen
se podívejme na fasádu školy, padá omítka a ta
Městská knihovna v Brušperku okna, ta okna! V letošním roce, přesněji 10. pronabízí odprodej vyřazených knížek. V případě since, bude mít škola padesát let! Ano, je to již
zájmu si je můžete prohlédnou a zároveň zakou- padesát let, kdy se v naší škole začalo vyučovat.
A my všichni - žáci, učitelé i správní zaměstpit v době určených pro veřejnost.
nanci, bychom rádi toto výročí školy uctili, oslaPůjčovní doba:
vili. Jak jinak než prací. V rámci oslav chceme
Pondělí
8.00–11.00 13.00–18.00
uskutečnit tyto akce:
Středa
12.00–16.00
• v pátek 14. dubna - JARNÍ AKADEMIE,
Pátek
8.00–11.00 12.00–16.00
• ve čtvrtek 1. června - DĚTSKÝ DEN (HRY
BEZ HRANIC),
Svoz komunálního odpadu
•
sobota
3.
června
BĚH
TERRYHO
FOXE,
- březen
• na podzim vydat ALMANACH ŠKOLY,
svozový den středa
• 10. prosince - VÁNOČNÍ AKADEMIE.
odvoz co 14 dní - červená: 8. 3. - 22. 3.
To vše máme v plánu, možná i víc! Ale jaké
odvoz co 3 týdny - fialová: 1. 3. - 22. 3.
bylo
první pololetí školního roku 1999/2000?
Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční,
Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, BorošínHODNOCENÍ
ská, Klepary, K náměstí, Náměstí Komenského,
V
prvním pololetí šk.. 1999/2000 navštěvoKostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, valo naši školu celkem 462 žáků (první stupeň
236 a druhý 226 žáků).
Bártkova, Gruntovní.
Jaké bylo hodnocení? Velmi pěkné! Průměrný
odvoz co 14 dní - červená: 1. 3. - 15. 3. - 29. 3.
prospěch žáků 1. stupně činil 1,374, všichni
odvoz co 3 týdny - fialová: 15. 3.
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská, žáci prospěli a 91 žáků mělo samé jedničky! PrůVeselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Za- měrný prospěch žáků 2. stupně byl 1,772, prohradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Spor- spělo s vyznamenáním 100 žáků (z toho 19 se
tovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčo- samými jedničkami), prospělo prostě 121 žáků
a 5 žáků mělo z nějakého předmětu nedostatečvická, Skalka.

č. 3

Brušperský zpravodaj

7

nou. Bylo uděleno: 71 pochval třídního učitele
a 35 pochval ředitele školy.

telky, které jste hru připravovaly, ještě jednou
srdečný dík.

KARNEVAL
Již tradičně jsme ukončili pololetí DĚTSKÝM
KARNEVALEM. Hlavně žáci 1. stupně se předvedli ve velmi pěkných a vtipných maskách, za
které byli odměněni sladkostmi i věcnými cenami. Všem zúčastněným se jistě líbilo vystoupení žáků devátých tříd, bohatá tombola a různé
soutěže, které byly pro ně připraveny. Poděkování za tuto pěknou akci patří organizátorům žákům devátých tříd.

PODĚKOVÁNÍ
Ředitelství školy děkuje paní Naděždě Uhrové za zapůjčení barevné tiskárny a faxmodemu
pro potřeby školy a GE Capital Bank za bezplatný převod vyřazeného počítače a jehličkové
tiskárny.
Sdružení přátel školy V. Martínka Brušperk
děkuje firmám:
Bruno, Ivánek Miroslav - zámečnictví IMI,
Potraviny Vicher , Textil Nesit, Potraviny Treutler, Potraviny Vilkusová, Trafika Glabazňovi,
Lihoviny Hill´s, Hodinářství V Pohodě, Kniha
Lenka, Raval, Řeznictví Uher, Drogerie Latom,
Kadeřnictví Irena, Kosmetické služby Simona,
Pedikura Marcela Morysová, Kadeřnictví Iveta
Satková, Masáže Pavlína Paclíková, Obuv Šodek, VaS Vala Karel, Slabý Jan, Beskyd Fryčovice , Řeznictví Humplík, Fa Procházka Vladan, Cukrárna Fryčovice pí. Zahradníková, Fa
Kimex - p. Kříž, Zelenina Brix, Lékárna u sv.
Jiří, Lékárna U Matky Boží, fa Žídek, Quittová
Anna - krejčovství a galanterie, Sdružení přátel
školy, Foto Brušperk Strakošová, Galanterie Drnovská, Martin Cvek, Elkos, Zahradnictví Adamus, Restaurace Národní dům , Gardencentrum,
Večerka Kaletová, Palička Zdeněk, Restaurace
U Tochy - za hodnotné dary věnované do tomboly na společenský večírek, který se konal dne
29. ledna 1999.
Zvlášť děkujeme p. F. Hynečkovi za bezplatný
pronájem sálu.
Předseda SPŠ ing. Miroslava Kuchařová

ZÁPIS do 1. tříd
Ve středu 26. ledna 2000 se konal na naší
škole slavnostní zápis budoucích prvňáčků. Během odpoledne 44 dětí v doprovodu rodičů navštívilo poprvé naši školu. A že se jim u nás
líbilo, o to se zasloužily děti z divadelního
kroužku, které je uvedly do světa pohádek, v letošním roce do světoznámého MRAZÍKA. Poděkování za hezké odpoledne patří nejen těmto
dětem, ale i všem žákům, kteří pro budoucí
prvňáčky vyrobili spoustu dárků. Poděkování
patří i paním učitelkám 1. stupně, které se zasloužily o nezapomenutelné první setkání dětí
s naší brušperskou školou. Záběry ze ZÁPISU
jste mohli ihned sledovat v 18 h na ČT 1. Ve
čtvrtek 27. 1. 2000 se dostavili k zápisu zbývající 3 žáci. Celkem se zápisu zúčastnilo 47
dětí (24 chlapců a 23 děvčat). Odklad školní docházky žádá 8 dětí.
VÁNOCE
Dobu předvánoční jsme neoslavili tradiční Vánoční akademií, ale divadelní kroužek BRUŠPERÁČEK si připravil a nacvičil divadelní hru
PRINCEZNA KOLOBĚŽKA I. Naši malí
umělci opět předvedli skvělé výkony na úrovni
profesionálů a nadchli svým vystoupením takřka 1 500 diváků v šesti představeních. Vystupovali u nás v sále nejen pro naše žáky, děti
MŠ a brušperskou veřejnost, ale také pro žáky
celého POVODÍ ONDŘEJNICE. Všem vám žákům, kteří jste ve hře vystupovali i vám paní uči-

Pořadatelé školního dětského karnevalu - třídy
9. A a 9. B se svými třídními učitelkami děkují
všem sponzorům, kteří přispěli dárky do tomboly.
Jsou to: Hodinářství V Pohodě, Potraviny
Treutler, Potraviny Vicher, Potraviny Vilkusová,
Papírnictví Lenka, Večerka Kaletová, Galanterie pí. Drnovská, řeznictví Uher, trafika Glabazňovi.
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Společenská rubrika
V měsíci březnu oslaví své životní jubileum tito občané:
1. března 1917
Žofie Košáková
K Pastevníku 860
roz. Olšovská
2. března 1914 Anežka Dvorská,
Dráhy 461
roz. Klečková
8. března 1914
Františka Frýdecká,
Policejní 226
roz. Michálková
8. března 1915
Františka Šoltysová.
Staroveská 266
roz. Konečná
10. března l912
Julie Valušáková,
Antonínov 614
roz. Ranochová
14. března 1913
Marie Krejčí,
Fryčovická 518
roz.Netušilová
14. března 1920
Šostoková Božena,
Staroveská 305
roz. Kozelská
15. března 1917
Alžběta Malulová,
Dr. Martínka 183
roz. Měkýšová
16. března 1914
Bedřiška Procházková, Svaté vodě 581
roz. Šajerová
21. března 1920
Marie Nevludová,
Dr. Martínka 155
roz. Šustalová
23. března 1913 Aloisie Špačková,
Dr. Martínka 203
roz. Kytková
23. března 1919 Vladislav Hrazdira
Fryčovická 518
28. března 1917
Rudolf Ranocha
Dráhy 429
28. března 1919 Vlasta Krejčí,
Fryčovická 518
roz. Cigánková

83 let
86 let
86 let
85 let
88 let
87 let
80 let
83 let
86 let
80 let
87 let
81 let
83 let
81 let

Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přeje všem do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a pěknou životní pohodu!
V období od 11. ledna do 15. února 2000 se narodila
21. 1. 2000 Tereza Adámková, Borošínská 687, rodiče Karel a Gabriela, roz. Slováčková
V období od 11. ledna do 15. února 2000 zemřeli
22. 1. 2000 Seltenreich Bohuslav,

Fryčovická 518

nar. 21. 5. 1907

24. 1. 2000 Kopecká Jindřiška,

Fryčovická 518

nar. 30. 6. 1916

11. 2. 2000 Sklenák Václav,

Fryčovická 518

nar. 23. 9. 1919
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Klub důchodců
Plán činnosti klubu důchodců v Brušperku na měsíc březen 2000
• Středa 1. 3. 2000
v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní zastávky.
Cena pro členy je Kč 45., pro nečleny Kč 50.-, děti nad 12
let Kč 30.-, děti do 12 let Kč 15.- bez nároku na sedadlo.
Zápis je denně v klubu. Paní Kučerová
• Pondělí 6. 3. 2000
ve 14.00 h Schůzka důchodců Zdravotního střediska. Paní Vichrová
• Úterý 7. 3. 2000
ve 14.00 h Schůzka důchodců Dětského domova. Paní Špačková, Vašicová
• Čtvrtek 9. 3. 2000
v 15.00 h
Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky.
v 17.00 h
Beseda na téma „Petr Bezruč“ s promítáním videofilmu p. Vlk Vilém, redaktor Bezručův textilák. Paní Strakošová,
pan Král
• Pátek 10. 3. 2000
ve 14.00 h Schůzka členů ČSBS. Pan Špaček
• Úterý 14. 3. 2000
v 16.00 h
Členská schůze klubu důchodců v restauraci Na Letné. Paní
Kučerová, pan Nálepa
• Středa 15. 3. 2000
v 6.30 h
Odjezd na burzu do Polského Těšína od hlavní zastávky.
Paní Kuchařová
• Středa 15. 3. 2000
v 16.00 h
Schůzka ročníku 1930. Pan Nálepa
• Středa 15. 3. 2000
v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní zastávky.
Cena pro členy je Kč 45.-, pro nečleny Kč 50.-, děti nad 12
let Kč 30.-, děti do 12 let Kč 15.- bez nároku na sedadlo.
Zápis je denně v klubu. Paní Kučerová
• Čtvrtek 16. 3. 2000
v 15.00 h
Schůzka důchodců Tesko. Paní Červenková
• Úterý 21. 3. 2000
od 9–11 h Zápis na burzu do Polského Těšína na duben 2000. Jízdné
58,- Kč. Paní Kuchařová
• Čtvrtek 23. 3. 2000
v 16.00 h
Výborová schůze klubu důchodců. Paní Kučerová
• Úterý 28. 3. 2000
v 8.00 h
Odjezd od hlavní zastávky Brušperk střed do Beskyd, směr
Frenštát, Velké Karlovice, Vsetín. Cena je 60,- Kč. Přihlášky v klubu. Paní Kučerová
• Středa 29. 3. 2000
v 16.15 h
Odjezd na plavání do Nového Jičína od hlavní zastávky.
Cena pro členy je Kč 45.-, pro nečleny Kč 50.-, děti nad 12
let Kč 30.-, děti do 12 let Kč 15.- bez nároku na sedadlo.
Zápis je denně v klubu. Paní Kučerová
• Pátek 31. 3. 2000
v 18.00 h
Odjezd do divadla v Ostravě na hudební komedii „Hledám
děvče na Boogie“. Prodej lístků se uskuteční v úterý 21. 3.
2000 od 9.00 do 11.00 h. Paní Tichopádová

Z lidové pranostiky

Hřmí-li v březnu, sněží v květnu.
Kolik březnových mlh, tolik červencových lijáků.
Březen bez vody, duben bez trávy.
Suchý březen - studený duben.
Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře.
Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp od moře.
sv. Řehoř - sv. Krivin 12. 3.
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Lidová pranostika

- to jsou bohaté zkušenosti z pozorování počasí mnoha generací. V dobách minulých obecně
platná. Letos neplatí. „Únor bílý, pole sílí“.
Proč? Příčinou je člověk se všemi vlivy moderní
doby. Tak i počasí měsíce února je jiné než
dříve. Požádala jsem znovu pana Ludvíka Žídka
o několik údajů z jeho bohatých záznamů o měsíci únoru. Snad Vás, milí čtenáři zaujmou.
V roce 1956 provázely celý měsíc silné mrazy.
Teploměr klesl až na -22 °C. Průměrná teplota
byla -10,8 °C. Teplý únor s průměrnou teplotou 3,3 °C byl v roce 1957. Průměrné teploty
2,4 °C dosáhl měsíc v roce 1958. V roce 1963 to
bylo -7,24 °C s mnoha mrazivými dny, kdy se
teplota pohybovala v průběhu dne mezi -18 °C
až -25 °C. V roce 1966 dosáhla hodnoty 4,6 °C.
Ke střídání teploty došlo i v 80. letech. Průměrná teplota -9,9 °C byla naměřena v roce
1986 s mrazy -17 °C. V roce 1989 opět vystoupila na 3,8 °C.
K velkým rozdílům teplot měsíce února došlo
i v devadesátých letech. Teplota kolísala v roce
1990 +5,4 °C, r. 1991 -6,2 °C, r. 1996 -5,7 °C.
K oteplení došlo v roce 1998 +3,4 °C. Jaké průměrné teploty dosáhl měsíc únor letos, najdete
v příštím čísle brušperského zpravodaje.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Jarní a velikonoční zvyky

I v dnešní moderní době stojí za to připomenout si jarní a velikonoční lidové zvyky, kterými
v závislosti na přírodě a podle církevního kalendáře žili a řídili se naši předkové. Mnohé z nich
jsou v podání krajových folklórních souborů zachovány dodnes a pomáhají tak udržovat naši
národní tradici.
Popeleční středa (lidově zvaná též Škaredá,
Černá nebo Bláznivá) připadá v letošním roce
na 8. březen. O Popeleční středě žehnal kněz
věřícím a na čele jim svěceným popelem značil
křížek. Podle lidové víry přinášel požehnaným
popel polím úrodu. Popeleční středou končívalo
masopustní veselí a karnevaly a začínalo období
40-ti denního půstu až do Božího hodu velikonočního (velikonoční neděle). Šest postních ne-

č. 3

dělí v tomto mezidobí dostalo svá jména podle
starobylých zvyků.
1. neděle postní se nazývala černá podle
toho, že ženy odkládaly v té době pestré oblečení a halily se do černých věcí. Jinde nazývali
tuto neděli pučálka podle pokrmu z namočeného
a usmaženého hrachu.
2. neděle postní byla pražná podle staroslovanského pokrmu, který se připravoval pražením nedozrálého obilí.
3. neděle postní byla neděle kýchavná podle pověry, kolikrát kdo tuto neděli kýchne,
tolik roků bude živ, někde zase naopak, že za
tolik let umře. Lidé v obavě, aby z kýchnutí neumřeli, vinšovali sobě slova: Pomáhej Pán Bůh
nebo Pozdrav tě Bůh.
4. neděle postní - družebná, znamenala krátkou úlevu v přísném půstu. Mládeži bylo povoleno sejít se na návsi a poveselit se.
5. neděle postní - smrtná, znamenala konec
nadvlády zimy. S příchodem jara se vynášela ze
vsi smrt (Mořena, Mařena, Morana). Figura se
obvykle zhotovovala z hadrů a slámy, byla ověšená pentlemi a papírovými kytičkami, někde
měla korále z vyfoukaných vajíček. Tato figura
se u potoka zapálila a hodila do vody. Tím byla
utopena smrt a zima a do vsi se potom přinášelo
léto, létečko, líto - špička smrkového stromku
ozdobená pentlemi. Tento zvyk z jarního slunovratu byl doprovázen zpěvy a různými hrami.
6. neděle postní - květná je poslední neděle
před Velikonocemi. Svůj název nese od květů
palmových ratolestí, kterými lid vítal příjezd
Ježíše Krista do Jeruzaléma. Dodnes se nosí
do kostela k vysvěcení větvičky kočiček, které
mají přinést do domu požehnání. Posvěcené kočičky se také zapichovaly na kraj pole k ochraně
úrody. Někdy lidé dokonce
jednu až tři posvěcené kočičky polykali na ochranu
před bolestmi v krku.
Pokračování bude v dubnovém čísle brušperského
zpravodaje.
Z dostupných materiálů
vybrala a zpracovala
Ludmila Ranochová
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Sport
Výsledky našeho družstva:
Brušperk - Petřvald
0:2
Mistrovská utkání
Stará Ves n. O.
2:0
- odvety
Stará Ves n. O.
2:0
Divize - Brušperk A
Konečné
pořadí:
doma: Vratimov B - 10:4, Neře1. Petřvald
dín - 2:10, Přerov - 10:6
2. Brušperk
venku: Vsetín B - 10:4, Slezan F-M
3. Stará Ves n. O.
- 9:9, Třinec - 10:5, Orlová B - 10:5
4. Stará Ves n. O.
Zatím jen jedna prohra a čelo tabulky ve skuNáš tým hrál ve složení: Pavla Gřesová, Pepině o setrvání v soutěži.
V družstvu se střídají: Lukáš Velebil, Evžen tra Gřesová, Věra Kuchařová, Markéta Lisická,
Rychlík, Petr Hejl, Bohumil Báča a Jan Krup- Yveta Lisická, Marcela Pinkavová, Miroslava
Pinkavová.
ník.

STOLNÍ TENIS

• Dne 12. 2. 2000 se konal volejbalový turnaj
žen v Brušperku za účasti těchto družstev:
Mix - Stará Ves n. O., Příbor
SK FB - Fryčovice, Brušperk
Berušky - Brušperk
Speciál extra - Brušperk, Příbor
Konečné pořadí:
1. SK FB
2. Speciál extra
3. Mix
Divize v březnu v sokolovně
4. Berušky
sobota 11. března v 17.00 h - MEZ Vsetín B
Volejbalový oddíl žen ČOS Brušperk repreneděle 12. března v 10.00 h - Slezan F-M
zentovaly: Y. Daňková, V. Doležalová, F. Folsobota 25. března v 17.00 h - TŽ Třinec
týnová, Pav. Gřesová, P. Gřesová, J. Hlávková,
neděle 26. března v 10.00 h - Orlová B
L. Karasová, V. Kuchařová, M. Lisická, Y. Lisická, J. Milotová, M. Pinkavová, Mir. PinkaOkresní soutěž - odvety
vová,
V. Ranochová, L. Škvareková.
Okresní přebor - Brušperk C: Horní Datyně
Děkujeme za sponzorský dar panu I. Milotovi
7:11, Ropice 1:17, Atom FM 16:2
Okresní soutěž I. tř. - Brušperk D: Paskov B - fa IMSTAV.
Mgr. Věra Kuchařová
7:11, Ropice B 9:9, Skalice 8:10, Frýdlant n./O.
D 9:9
Okresní soutěž III. tř. - Brušperk E: KozloFotbal
vice D 16:2, Vratimov C 2:16, Lhotka 1:17,
Do jarní části sezóny 1999–2000 nastupuje SK
Horní Datyně C 10:8
Brušperk s cílem zachránit I. A třídu u družstva
Josef Rychlík, TJ Sokol Brušperk
mužů a s dorosteneckým družstvem vybojovat
postup z okresního přeboru. Ve vedení SK i ve
vedení některých družstev nastaly některé persoVolejbalové turnaje
• Dne 5. 2. 2000 proběhl turnaj ve volejbale nální změny. Novým trenérem družstva mužů
žen ve Staré Vsi n. O. za účasti 4 družstev: se stal p. Heřman KARSTEN z Ostravy, vedením družstva dorostenců byli pověřeni páBrušperk, Petřvald a 2 týmy domácích.
Oblastní přebor
doma: Studénka - 10:3, Příbor B - 2:10, Staré
Město - 8:10
venku: Hrabůvka B - 9:9, NH Ostrava C 3:10
Zatím stále mimo pásmo sestupu, ale situace
se zhoršuje. Hrají Tomáš Vantuch, Oldřich Krupník, Daniel Unzeitig, Antonis Grispanis, Patrik
Dolegovský.
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nové ing. Zdeněk VANTUCH, Karel TYLEČEK
a Vladimír ŽEMBA. Činnost SK řídí výbor ve složení: Jan ZAJAC - předseda, Jiří JURČÍK - místopředseda, Václav DANĚK,
Stanislav ŠPAČEK st., ing. St.
SLOVÁK (tito členové tvoří výkonný výbor).
Dále ve výboru pracují ing. Svatopluk SLOVÁK
(sekretář SK), František KOVAL, Rudolf KONEČNÝ, Jan SLABÝ. Realizační tým u žákovských družstev posílili p. Ivo KARAS, Vlastimil
KLIMŠA a Pavel ADÁMEK.
V rámci přípravy se družstvo mužů zúčastnilo turnaje ve Vítkovicích, kde v současné
době hraje se střídavými úspěchy ve skupině
o 7.–12. místo. Turnaje se již účastní nové posily
a to Jiří JURČÍK, Karel SEMELKA, František
ČAPKA (tito hráči již v SK v minulosti působili).
Ve stádiu jednání je případný přestup či hostování hráčů Zdenka STŘÍDMÉHO z Dolní Lhoty,
Igora JUROŠE z Ostravice (bytem Brušperk)
a Romana BESTY ze Slavie Třebovice. Tato
jednání jsou na dobré cestě a měla by být ukončena do konce února 2000. První mistrovský zápas sehrají naši hráči v sobotu 25. 3. v 15 hodin
v Hodslavicích. O odjezdu autobusu budou příznivci informování ve skříňkách SK.
Družstvo dorostenců se účastní turnaje dospělých družstev měst a obcí Povodí Ondřejnice.
Finálové utkání se uskuteční dne 11. března
v Brušperku. Průměrná účast na akcích dorostu
je 10 osob. Z tohoto důvodu byla dne 22. února
2000 odeslána na OFS Frýdek-Místek žádost
o zrušení „B“ družstva dorostenců.
Za výkonný výbor SK: ing. St. Slovák

Úspěšný vstup krmelínských
karatistů do nového roku

První akcí MSK roku 2000 se stala Zimní
škola. Místo konání, mnohým již známé, Dolní
Libchavy se po tři víkendy těšily hojné účasti
nadšených MSKáču z celé republiky.
Od roku 1998 posílili naše řady karatisté z Ostravského oddílu a tak jsme se hromadně sešli

č. 3

v sobotu 29. ledna 2000 kolem sedmé hodiny
ranní na Svinovském nádraží, odkud jsme nabrali směr vytoužených Libchav. Tříhodinová
cesta ubíhala překvapivě rychle. Hráli jsme na
kytaru, zpívali a debatovali o stále se přibližujícím začátku tréninku. Pro většinu zúčastněných
byl tento seminář možností, jak získat vyšší pás,
a otázka zda jsem dostatečně trénoval na postup
byla opravdu častá.
Po příjezdu do očekávané stanice Dolní Libchavy se již poněkud větší zástup, asi sta lidí,
vydal na všemi oblíbenou trasu k místu udání
existence sportovní haly. Tam jsme se ubytovali
v šatnách, podali si ruce s přáteli jiných oddílů
a ve dvanáct hodin nastoupili na trénink pod vedením mistra Miroslava Zezulky II.Dan. K výkladu učebního programu dostali šanci i mistrovi
žáci - hnědé pásy, kteří se již zakrátko pokusí
složit zkoušky na mistrovský černý pás, neboli
I. Dan.
Trénink jinak probíhal podle očekávání. Každý
cvičil podle svých možností, a nikdo se nezaostával. Pod stálým dozorem mistra, který sám neustále ukazoval jak co přesně cvičit a tím odstranit své nedostatky, nás dokonce přestaly bavit
přestávky a spokojili jsme se jen s několika krátkými pauzami na dodání tekutin.
V závěru se už každý těšil na vytouženou sprchu, teplý spacák a měkkou žíněnku. Před spaním jsme si ještě zabrnkali na kytaru, předali
si zkušenosti a zážitky z oddílových tréninků
a v deset hodin večer ulehli ke spánku.
Následující ráno, jak už to bývá, bylo poměrně kruté. Někteří z nás by si s přehledem
mohli zahrát na aktivního Bobka z dětského večerníčku, jiným by spíše náležela přezdívka jeho
kamaráda Boba, který by teplo kouzelného cylindru za nic nevyměnil. Nic platno, protože bez
práce nejsou koláče. A tak i ti největší ochrapové vylezli ze spacáku alespoň tak, aby stihli
začátek tréninku. Zda ovšem stihli snídat, to
vám nemohu říct.
Trénink probíhal obdobně jako předešlý den,
a i ti, kteří si mysleli, že jim nohy únavou upadnou, se nakonec vrátili celí a ve zdraví domů.
Druhý víkend byl od předcházejícího poměrně
odlišný. Opět jsme se v hojném počtu všichni
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sešli v Libchavské tělocvičně a po úderu dvanácté odstartovali trénink. Všude kolem již od
počátku cvičení panoval bojový duch. Trénink
Milí čtenáři zpravodaje!
byl o to zajímavější, že po několika hodinách doS oblibou jste sledovali v minulých letech
stal každý z nás šanci, odzkoušet si vše v praxi.
Tento víkend byl totiž věnován především zápa- články z naší historie, stránku „Z kronik brušperských“. I současná redakční rada tuto stránku
sům!
V pět hodin odpoledne vše začalo. Jako první zachová. Zvolila téma současnost. Stránka nese
přišly na řadu formy, což je daná sestava cviků, název „Žijí mezi námi“. Pro dnešní svůj příkterá má své přesné pořadí a provedení. Bylo spěvek jsem si zvolila životní příběh pana Javidět, že přátelství mezi oddíly není na prvním romíra Pinkavy, nositele zlaté medaile a titulů
místě. Nejdůležitější teď byly úspěchy jen vlast- „Přeborník republiky“ a „Mistr ČSSR“.
16. březen 1967 změnil tehdy 18 letému
ního oddílu! Nálada panovala výborná a i přes
chlapci,
oddanému sportu, život. Zámečničtí
velký počet a vysokou kvalitu závodníků se nám
učni
Vítkovic,
Jaromír Pinkava a Jiří Kučera,
podařilo získat jedna z nejlepších umístění jak
ve formě, tak i v přímých utkáních se soupeřem bratranci, se z práce domů nevrátili. Jiří našel
pod koly rychle jedoucího nákladního auta smrt,
- sparinku a sportovním boji.
Jarek byl těžce raněn.
Po roční nemocenské ukončil učební poměr.
Zde jsou naše výsledky
Následoval invalidní důchod, ale nakonec vhodné
Forma Quarta:
umístění na pracovišti ve Vítkovicích, po krátké
1. místo
Ivana Nevludová - Brušperk
době v Komunálních službách Brušperk. V roce
2. místo
Jiří Plaček - Krmelín
1973 se oženil a založil rodinu. Sportovní kariSparink ženy - určeno do oranžového pásu
éru nastoupil v roce 1978 v Baníku Ostrava. Při2. místo
Veronika Hušková - Brušperk
hlásil se do družstva odbíjené, ale neuspěl. Byl
Sportovní boj ženy - od zeleného pásu
přeřazen do družstva atletů. Závodil v pětiboji
1. místo
Milada Geryková - Staříč
vrh koulí, hod diskem, oštěpem, skok do výšky
Sportovní boj muži
a skok do dálky. Ještě téhož roku obsadil na mi1. místo
Jiří Plaček
Na účasti se dále podílel Dalibor Flám z Kr- strovství republiky 4. místo. Dalších 10 let stál
melína, kterému se pro tentokrát nijak zvlášť ne- na nejvyšším stupni vítězů v „Mistrovství republiky“. V novinách o něm psali:
vedlo.
Z výsledků letošního mistrovství ČSSR v atleI přesto, že jsme neměli zastoupení ve všech
kategoriích, bylo vidět, že krmelínští karatisté tice tělesně postižených sportovců lze vyčíst, že
se ve světě neztratí a s poměrně nízkým zastou- ve skupině nadkolenní amputace zvítězil člen TJ
pením v počtu pěti lidí se nám podařilo získat 34 Válcovny plechu Jaromír Pinkava, jehož letošní
bodů a tím i druhé místo nejúspěšnějšího oddílu prvenství je navíc jubilejní desáté!!!
v závodech.
Nutno dodat, že vítěze určuje bodový součet
Další plánovanou akcí je Tréninkový mítink z pěti disciplín (koule, oštěp, disk, výška a dálka).
v Krmelíně, který je díky své výjmečné náplni Sport zdravotně postižených nepatří mezi popuurčen pouze vyšším pásům. Všichni ostatní čle- lární a tak plně docenit a zhodnotit dokáží pouze
nové, s výjimkou nováčků z března 2000, dosta- „zasvěcení“. O kvalitě výkonů se však můžete
nou možnost realizace počátkem dubna.
přesvědčit sami. Zkuste hodit oštěpem z místa.
Noví zájemci mají možnost přihlásit se vždy Jaromír Pinkava „umí“ 35 metrů! K jeho výna začátcích měsíců března a září v hale TJ So- konu srdečně blahopřejeme!
kol Krmelín.
Vedle mistrovství republiky to byla úspěšná
Srdečně zvou členové oddílu.
účast na světových závodištích. V Nizozemí,
Ivana Nevludová kde získal 4. místo v hodu oštěpem, 6. místo
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vrhu koulí, 7. místo v hodu diskem. Řada mezinárodních závodů států soc. tábora. Nakonec
zařazení do reprezentačního družstva odbíjené
a účast na Mistrovství Evropy a Mistrovství
světa. V roce 1992 3. místo POH Barcelona.
Musím dodat, že sportu věnoval hodně volného
času, finančních prostředků a na zájezdy dovolenou. Při všech těchto úspěších zůstal skromný, tichý, staral se o rodinu, plnil pracovní povinnosti.
O své další sportovní činnosti píše: „V roce
1993 došlo k rozdělení republiky a perspektivní
družstvo odbíjené se rozdělilo na dvě poloviny
a hráči (někteří) s českou národností přešli za
lepšími finančními podmínkami na Slovensko.
V družstvu ČR zůstali jen staří a ještě starší, tak,
jako jsem já. V roce 1993 jsem získal 6. místo
ME, v roce 1994 6. místo MS, v roce 1995 6.
místo ME, v roce 1996 8. místo POH Atlanta.
Dnes už máme národní družstvo omlazené, ale
z finančních důvodů jsme se nemohli zúčastnit
kvalifikace na POH v Sydney, proto první kvalitní výsledky budou až v roce 2001 na ME. To
já už asi v tomto družstvu ze zdravotních důvodů
nebudu. Na atletické závody jezdím velmi málo,
ale v jednotlivých disciplínách koule, oštěp, disk
stále obsazuji medailová místa. Od roku 1983 1984 jsem členem Sportovního klubu tělesně postižených ve Frýdku-Místku“.
Co dodat závěrem. Pan Pinkava se z Brušperka
odstěhoval. Usadil se s rodinou ve Fryčovicích,
kde také pracuje, ale Brušperákem je stále. V loňském roce oslavil s rodinou a spolužáky 50. narozeniny. Do dalších let mu přeji dobré zdraví,
spokojenost v osobním životě, hodně síly, vytrvalosti a úspěchů ve sportovním zápolení.
Jemu i jeho mamince, paní Jindřišce Pinkavové, děkuji za dopis a podklady k napsání
článku.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Různé

G

alerie výtvarného centra Chagall
v Brušperku, Náměstí J. A. Komen-

ského
TOMÁŠ BÍM - grafika
Výstava trvá do 8. března 2000
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JOSEF FOJTÍK - obrazy, grafika
Malíř a grafik (1951) studoval na ostravské
Pedagogické fakultě obor čeština - výtvarná výchova a na Akademii výtvarného umění v Sofii.
Emigroval nejprve do Švýcarska, nakonec do Kanady, kde žije dosud. Jeho tvorba měla vždycky
blízko k surrealismu, byla v mnohém znepokojující, často až barokně rozbujnělá, přesto však
vedena přísným řádem tvorby. Vynikající schopnosti kreslířské činí z grafických dílek drobné
drahokamy v soukromých sbírkách. Svým dílem
se Fojtík vrátil do Ostravy už 1994 na výstavě
v Chagallu, o čtyři roky později pak v Zámecké
galerii v Karviné.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 9. března 2000
v 17.00 hodin. Úvodní slovo Doc. PhDr. Petr
Holý, Dr. Výstava potrvá od 9. 3. do 19. 4.
2000.
Otevřeno: Po-Pá 14-18 hodin, So-Ne 15-17
hodin. Vstup zdarma, vystavená díla jsou prodejná.

S

potřební družstvo Jednota oznamuje
všem členům, že členská jarní schůze se
koná ve čtvrtek 2. března 2000 v 17.00 hodin
v sále základní školy. Všechny členy na tuto
schůzi zve výbor členů Jednoty Brušperk.

S

družení dobrovolných hasičů v Brušperku
pořádá v neděli 12. 3. 2000 ve 14.00 hodin v sále restaurace Na Letné DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES. Vstupné dobrovolné.
Srdečně zvou hasiči.

M

ístní sdružení Občanské demokratické
strany v Brušperku Vás všechny co nejsrdečněji zve na krátkou přednášku pamětníků
z řad Konfederace politických vězňů s následnou diskusí na téma Únor 1948, nejbližší období
po únoru 1948 a současnost. Akce se koná v pátek, 10. března 2000 v 18 hodin v sále Národního domu v Brušperku a je zvlášť vhodná pro
příslušníky mladé generace!

M

O KSČM, Svaz žen a Svaz přátel
národu východu zvou širokou veřejnost na OSLAVU MDŽ, která se koná v úterý
7. března 2000 v 18.00 hodin v restauraci Na
Letné.
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O

známení pro spoluvěřící občany
Místní křesťanská misijní skupina pořádá další nedělní shromáždění s písněmi a božím slovem. V neděli 5. března 2000 v sále Národního domu v Brušperku od 15.00 hodin.
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F

arní charita Brušperk Vás zve na přátelské setkání s malým pohoštěním spojené
s promítáním videokazety. Sál Národního domu
v Brušperku. Po mši svaté, v neděli 26. 3. 2000.
Těšíme se na Vás.

Klub českých turistů Brušperk
• Sobota 4. 3. 2000
Délka: 15 km
Vede: J. Duda

Sraz: 6.45 hodin ČSAD Brušperk střed
Trasa: Bílá - Bobek - Vlčák - Salajka - Bílá.

• Středa 15. 3. 2000
Sraz: 6.45 hodin ČSAD Brušperk střed
Délka: 10 km
Trasa: Ostravice - H. Čeladná - Kunčice p. Ondřejníkem
Vede: M. Matějovský
• Sobota 18. 3. 2000
Sraz: 6.45 hodin ČSAD Brušperk střed
Délka: 15 km
Trasa: Pražmo - Travný - M. Travný - Vlaský - Morávka
Vede: J. Duda
Na výše uvedené akce uvítáme i nečleny klubu českých turistů.

Britská společnost pøichází s pùjčkami do Brušperka

!

Britská společnost Provident Financial, která se orientuje na poskytování drobných peněžních půjček, působí od února 2000 rovněž v Brušperku. Překlenout náhlý nedostatek
finančních prostředků tak nemusí znamenat závažný problém.
Půjčky od Provident Financial jsou určeny pro toho, kdo rychle potřebuje menší obnos
a nechce podstupovat poměrně složitý proces sjednávání úvěru v bance. Klient totiž k získání půjčky nemusí překročit práh vlastního bytu. Zástupci firmy půjčky poskytují přímo
v domácnostech zákazníků, kam také pravidelně každý týden přicházejí vybírat splátky. Požadovanou částku dostane zájemce nejpozději do dvou dnů od sepsání smlouvy. Provident
Financial napoprvé půjčuje od 3 do 5 tisíc korun, později až 30 tisíc. Cena půjčky je vždy
pevně stanovena předem a nemění s po celé splátkové období, které se pohybuje mezi 14
a 50 týdny. „Půjčka od nás je snadno dostupná, nevyžaduje totiž například žádné ručitele
a veškerou administrativu okolo půjček jsme omezili na minimum,“ uvedl oblastní manažer
Provident Financial p. Madzia. Společnost Provident Financial vznikla již před sto dvaceti
lety. Na britských ostrovech patří k nejvýznamnějším firmám kótovaným na londýnské
burze. Do České republiky přišla před dvěma lety, v současnosti již má síť poboček ve
všech regionech. Podle ředitele společnosti Marka Bardsleyho tuto službu využilo již více
jak šedesát tisíc zájemců.
Pro další informace volejte zdarma 0800/120 140.
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Michal MARGARETIS
Krmelínská 349
739 44 Brušperk

PRODEJ
náhradních dílů
na osobní automobily
Škoda
(bývalý objekt SME)
Telefon: 0658 666 966

Cukrárna
Lahůdky
Vás srdečně zve k příjemnému posezení
a občerstvení. Najdete nás na náměstí
v místě bývalé pošty.
Upozorňujeme, že naše otevírací doba je
opět prodloužena.
pondělí–pátek 8.00–12.00 14.00–18.00
sobota 8.00–11.00
Nabízíme denně čerstvé:
* zákusky * chlebíčky * aspiky * saláty
* * hamburgery
a na objednávku si můžete vybrat z našeho katalogu fotografií, kde nabízíme široký sortiment dortů různých tvarů, rolády, zákusky, minizákusky, chlebíčky,
aspikové dorty a minizákusky.

č. 3

CYKLOSPORT Stará Ves n. O.
Nabízíme velký výběr kol-treků, horských
kol, kola s torpédem a dětská kola. Dále nabízíme opravy kol, stříkání rámů a stavbu kol
dle požadavku zákazníka. Nabízíme velký
výběr náhradních dílů a doplňků na kola.
Prodáváme kolečkové brusle, hokejové
brusle, hokejky, tenisové rakety, pinkponkové rakety, míčky, míče a další sportovní
materiál jako nafukovací lehátka, bazény
malé i velké a další zboží pro sport.
Prodejní doba:
Pondělí–pátek 9.30–12.00 14.00–18.00
Sobota
8.30–11.00
Prodejna se nachází v areálu Tělovýchovné
Jednoty Stará Ves n. O.
Přikryl Martin Stará Ves n. O. č.p. 234
Telefon: 0603 520 428

OPRAVNA
OBUVI
Roman Lariš
Soukenická 397
739 44 Brušperk
Otevírací doba:
úterý 16.00–18.00 h
středa 16.00–18.00 h
čtvrtek 16.00–18.00 h

(Od kostela sv. Jiří Vás povedou směrové
šipky.)

č. 3
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Zemědělská
farma

KUBLÁK Jaromír, Fryčovice 503
nabízí sadbové brambory.
velmi rané:
rané:
polorané:
Dále nabízíme:

Cena 9.00–10.50 Kč/1 kg
ROSARA (červené „A“)
SEKURA (žluté „B“)
DALI
(žluté „A“)
GRANOLA (žluté „B“)
cibuli, mák, pohanku, obiloviny,
šroty, krmné směsi, vykrmená prasata aj.

Informace na tel. 0658 668164

BETONÁRNA
PASKOV
Zahradní ul. (u BIOCELU)
Kámen Zbraslav s.r.o.

Široký sortiment kvalitních
betonů a kameniva.
Zajišťujeme i dopravu
a čerpadla betonu.
Provoz i v zimním období bez příplatků.
Při platbě v hotovosti a větších odběrech
zajímavé slevy!
Informace: tel 0658/ 671458, 671682,
fax 0658/671681
Dispečink: tel 0658/671403

Výprodej zboží!
Kvalita a nízké ceny jsou
u nás vždy zaručeny!
Brušperk

Restaurace Na Letné
Středa 15. 3. 2000
od 10.00 do 16.30 h
Žhavá nabídka:
záclony:
výška 1,6 m, 1,8 m a 2,5 m
běžný metr od 85 Kč!!!
na 20 druhů vzorů různých šířek
Na každý druh zboží
zákonná záruka.
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opravy
domácích elektrospotřebičů
vysavače, žehličky, kuchyňské el. spotřebiče
elektrického ručního nářadí
vrtačky, brusky, utahováky
elektrické zahradní techniky
rotační sekačky, strunové sekačky ...

od 1. 3. 2000 opravy pŘijÍmÁ
ANTEN-SATELIT-ELEKTRONIK
K náměstí č. 21, 739 44 BRUŠPERK
Telefon 0658 666 382
Prodejní doba:
Pondělí–pátek 9.00–12.00 14.30–18.00
Sobota 8.00–12.00
Opravy provádí
Petr Parwa - elektroservis
IČO: 64117383

SANACE VLHKÉHO ZDIVA
•
•
•
•

100% odstranění vlhkosti metodou podřezávání
použití nejprogresivnějších materiálů polyetylénové folie
poradenská služba - zdarma
pokládání plošné izolace

Občané,
kteří chtějí odevzdat
příspěvky do zpravodaje,
mohou tak učinit
v Informačním centru
Brušperk nejpozději do
uzávěrky.
O jeho otištění rozhodne
Redakční rada.

TEAMSAN s. r. o., Frýdek-Místek
tel.: 0658/62 62 45 nebo 0603 713 154

Vydává Městská rada a Městský úřad v Brušperku. Registrováno u Okresního úřadu ve Frýdku-Místku
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