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zdarma

Holá, holá, škola volá …
Všem žákům úspěšný školní rok
2000/2001, všem učitelům hodné a svědomité žáky, úspěchy v práci, spokojenost
v osobním životě přejí starosta města,
Městská rada, členové Městského zastupitelstva v Brušperku a redakční rada
Brušperského zpravodaje.

Informace Městského úřadu
Abyste to také věděli…

Ve čtvrtek 3. srpna 2000 se sešla městská rada
na své 23. schůzi. V tomto článku Vás chceme informovat o projednávané problematice. Městská
rada mimo jiné projednala a schválila:
- Dodatek č. 1 s firmou Marius Pedersen, a. s.,
Hradec Králové na rozšíření počtu svozů nádob
na sklo a plasty a zmocňuje starostu města k podpisu dodatku smlouvy.
- Pronájem vodních ploch nádrží č. I, p. č.
1969 k. ú. Brušperk a p. č. 1895, 1905 k. ú. Staříč, č. II, p. č. 2110/2 k. ú. Brušperk, č. III, p.
č. 2127/2 k. ú. Brušperk včetně okolí, k chovu
ryb Českému rybářskému svazu, územní výbor
pro severní Moravu a Slezsko, Ostrava – Mariánské Hory, na dobu 15 let od 1. září 2000 za
smluvní cenu 300 tisíc Kč na celou dobu se splatností dvou splátek do 30. 9. 2000 150 tisíc Kč
a do 30. 9. 2001 150 tisíc Kč.

- Pronájem exponátů Muzea Beskyd za cenu Kč
1 000,- za rok od 27. 6. 2000 do 31. 12. 2003
a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
- Změnu Organizačního řádu MěÚ Brušperk
v úpravě čtvrtečních úředních hodin MěÚ
Brušperk a to od 13.00 do 15.00 hodin s platností
od 7. 9. 2000.
- Rozšíření Organizačního řádu MěÚ Brušperk
o 8 pracovních míst s polovičním denním úvazkem včetně sobot od 1. 9. 2000.
- Výši poplatků Kč 5,- za každou započatou
hodinu za parkování na parkovištích nad tržnicí
a spořitelnou v Brušperku od 1. 9. 2000.
- Odměny uvolněným členům MZ, tajemníkovi a vedoucím odborů MěÚ, vedoucí Domova
důchodců Ondráš za II. čtvrtletí a řediteli ZŠ
V. Martínka za I. pololetí 2000.
- Uvolnění 50% jednorázového přídělu z mimořádného fondu odměn (viz MZ-21) pro zaměst-
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nance Domova důchodců Ondráš. Z této částky
pak 10% (Kč 7 500,-) pro vedoucí DD Ondráš.
- Nákup malotraktoru včetně vlečky v celkové
ceně do 120 tis. Kč a zmocňuje starostu města
k podpisu smlouvy.
- Výsledek výzvy více zájemcům o veřejnou
zakázku čís. 6/2000 „Oprava lávky ke škole, ev.
č. L3, přes Ondřejnici v Brušperku“ a zmocňuje
starostu města podpisem smlouvy s firmou ing.
Jiří Vala - VALA.
- Provedení úpravy kanalizačního potrubí vedoucího z ul. Dr. Martínka. Úprava spočívá
ve vybudování šachty a odlehčujícího výtoku
do řeky Ondřejnice a zmocňuje starostu města
k podpisu smlouvy s firmou VaS - Karel Vala
jako jedinému zájemci.
- Výstavbu autobusové zastávky na silnici
III/48615 za podmínek daných nabídkou fy ing.
Jiří Vala - VALA a zmocňuje starostu města
k podpisu smlouvy.
V další části našeho článku se chceme s Vámi
podělit o některé postřehy nás i občanů, které se
týkají běžného života v našem městě.
Na prostory kolem pískoviště pro děti na ulici
Družstevní byl ještě donedávna velmi neutěšený
pohled. Neupravené a zaplevelené květinové záhonky, dlaždice prorostlé trávou. Během pár
dnů se toto místo změnilo k nepoznání. Rozkvetlé květiny v upravených záhonech, dlažba
vyčištěná jakoby znovu položená. Kolemjdoucí
to určitě pohledem ocenili, dík města patří panu
učiteli Hložánkovi.
Na mnoha místech je mezi plotem ohraničujícím soukromý pozemek a místní komunikací
úzký travnatý pás. Je posečený stejně a stejnou
rukou jako sousedící soukromý pozemek. Vlastník pozemku by to sice nemusel dělat, ale chce
to udělat. Chce, aby i jeho nejbližší okolí nepokazilo vzhled jeho upraveného pozemku. Jsme
si jisti, že to dělá i proto, že vzhled našeho
města mu není lhostejný. Všem těm, kteří se
takto chovají, patří také náš dík. I když jsme
rozšířili pracovní skupinu u MěÚ a vybavili ji
potřebným zařízením na úpravu zeleně, nemůže
tato na vše stačit. Zvláště nestihá posekat pruhy
kolem plotů široké 0,5 až 1 metr. Myslíme si,
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že tyto plochy tvoří jen malé zlomky ploch sousedících a že přibrat je v rámci údržby svých
vlastních, téměř nestojí za řeč.
V minulém měsíci jsme instalovali na území
města 182 nových dopravních značek a náklady
města za tyto práce činily téměř 260 000 Kč. Již
druhý den po jejich předání jsme u některých
z nich zjistili poškození, jedna z nich zcela ztratila poškozením svou vypovídací schopnost. Na
její obnovu musí město vynaložit další finanční
prostředky. Nejhorší na tom je, že zcela zbytečně.
Jedním z problémů jsou také přečnívající
větve ovocných stromů nad místní komunikace
a padání dozrávajícího ovoce z nich. Nejenže
je místní komunikace znečištěna rozježděným
a hnijícím ovocem, ale stává se také nebezpečnou pro procházející občany. Důkazem toho
je uklouznutí, pád a následná zlomenina ruky
jedné z našich občanek. Žádáme Vás všechny,
kteří vlastníte takové stromy, abyste přečnívající větve, případně spadlé plody z místní komunikace odstraňovali.
Dozrávající kaštany vždy lákají hlavně kluky
k jejich předčasnému shození ze stromu. Způsoby používané ke shazování jako je házení kamenů, klacků a jim podobných předmětů způsobují značné poškození jak stromů, tak obvykle
i budov stojících v blízkosti. Tak se to stává pravidelně každým rokem s kaplí Svaté vody a kaštany kolem ní. Vedle toho dochází k dalším škodám při poškození nožů sekacích strojů kameny
skrytými v trávě. Stačilo by trochu trpělivosti
a kaštany spadnou samy.
Jistě ani vy byste nepochválili ty neznámé snaživce, kteří shodí zabezpečovací mříž vstupního
jezu přehrady č. I do koryta potoka. Stejně tak
nemůžeme souhlasit se snahou o „ukrytí“ roštových ploch z přístupových lávek vedoucích na
přehradní šachty pod vodní hladinu přehrady.
Dalším z rozšiřujících se nešvarů je pálení
trávy (rostlinných zbytků), která ještě není suchá, takže hoření, pokud to hořením vůbec lze
nazvat, je doprovázeno silným dýmem. Obvykle
si občané takto likvidující rostlinné zbytky vyberou období, kdy vítr fouká směrem k sousedům,
nebo když kouř nestoupá nahoru. Určitě to jde
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udělat i jinak. Jen přidat trošku více práce na
dosušení a vždy s ohledem na své okolí.
Plochy šikmých břehů Ondřejnice, odkud
voda odplaví vše, co tam odložíme, by přece neměly patřit k místům, kam vysypeme posečenou
trávu z vlastní zahrádky. Úsilí a práce vykonané
při čištění koryta v minulém roce si vyžádaly
hodně času a námahy i nemalých nákladů. Naše
společná snaha by přece měla vést k udržení
čistého průtočného profilu řeky Ondřejnice na
dobu co nejdelší.
Vyhlášením současného systému likvidace komunálního odpadu jsme se snažili odstranit
hlavní připomínky občanů k systému předcházejícímu. Zřejmě jsme nevyhověli všem, ale těší
nás, že více než 95 % rodin se do tohoto systému již zapojilo. Jsme si vědomi toho, že vyhovět všem se nám zřejmě nepodaří. Stále se
však ještě setkáváme s mnoha případy, kdy ve
veřejných odpadkových nádobách na drobný odpad nacházíme naplněné sáčky s domovním odpadem. Podobně je tomu na autobusových zastávkách, v zákoutích našich lesů, kolem potoků
i jinde. Nezdá se nám ani to, že vedle poloprázdného kontejneru na plasty často stojí plný vak
plastových láhví. Jejich sešlápnutí a vhození do
prázdného kontejneru by snad mělo v tomto případě být samozřejmostí.
Městská rada

Informace pro těžce
zdravotně postižené občany

– držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P
Okresní úřad ve Frýdku-Místku informuje
tyto občany, že od 1. 7. 2000 budou vydávány
průkazy pro těžce zdravotně postižené občany
v jiné podobě než dosud, a proto dosavadní průkazky platí do doby v nich vymezené, nejpozději však do 31. 12. 2001.
Pro občany to znamená, že se průkazky budou vyměňovat po dobu jednoho a půl roku,
přičemž žádost o výměnu průkazky lze podat
v úřední dny, tj. pondělí a středu na OkÚ
ve Frýdku-Místku. Na detašovaném pracovišti
v Třinci pouze v pondělí od 8.00 – 16.00 hod.
Výměna se neprovádí na počkání, žádost o vý-
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měnu průkazky může podat rodinný příslušník,
avšak vyzvednout průkaz musí pouze osoba,
na kterou je průkaz vystaven.
V případě, že občan ze zdravotních důvodů
není schopen osobně průkaz převzít, musí být
vystavena plná moc, potvrzená lékařem, na
osobu, která má průkaz vyzvednout. Plná moc
musí obsahovat všechny náležitosti, tj. jméno,
r. č., bydliště a číslo OP občana, který má být
zplnomocněn k vyzvednutí průkazky. Jedná se
o zcela výjimečné případy. Vzhledem k tomu,
že půjde o výměnu tisíců průkazů, žádáme občany, aby měli doklady v pořádku, připravené
a vyhnuli se tak zbytečným dohadům a nedorozuměním. Pokud nebudou v pořádku potřebné
doklady, není k dispozici rozhodnutí o mimořádných výhodách, měli by se občané obrátit nejdříve na Okresní úřad ve Frýdku-Místku, referát sociálních věcí, č. dv. 116, čís. tel.: 604
257.
Průkazka mimořádných výhod je podle ust. §
134 obč. soudního řádu veřejnou listinou (postavenou na úroveň občanského průkazu), a proto
se nemůže vydat jinému občanovi, než kterému
náleží a zneužití se trestá sankcemi podle § 26
odst. 1/h a i/ zákona o přestupcích.
K výměně je nutno doložit tyto doklady:
- Občanský průkaz
- Platné rozhodnutí o přiznání mimořádných
výhod
- Současnou fotografii o rozměrech 3,5×4,5 cm
(jako na OP)
- Správní poplatek 30 Kč při podání žádosti
Průkaz může být vyměněn pouze občanům,
kteří mají trvalý pobyt v okrese Frýdek-Místek.

Svoz komunálního odpadu
Svozový kalendář – A
ZÁŘÍ
6. 9.
13. 9.

20. 9.

27. 9.

žlutá 2000

•

•

červená 2000

•

•

fialová 2000

•

fial. 2000 + žlutá
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, Za-
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hradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, Sportovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčovická, Skalka.
samolepka fialová + žlutá – svozový den
platí pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská,
Veselíčko
Svozový kalendář – B
ZÁŘÍ
6. 9.
13. 9.

20. 9.

žlutá 2000

•

•

červená 2000

•

•

fialová 2000

•

27. 9.

•

č. 9

Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční,
Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, Borošínská, Klepary, K náměstí, Náměstí Komenského,
Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, Bártkova, Gruntovní.
samolepka fialová + žlutá – svozový den
platí pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov,
Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku

B

ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č. 105 na městském úřadu v úterý 5. a 19.
září 2000 od 15.00 do 17.00 hodin.

fial. 2000 + žlutá

Společenská rubrika
V měsíci září oslaví své životní jubileum tito občané:

2. 9. 1917
Bláhová Růžena
K Náměstí 256
83 let
4. 9. 1912
Šupíková Regina
Fryčovická 518
88 let
14. 9. 1919
Reicheltová Marie
Oblouk 965
81 let
15. 9. 1919
Novobilská Ludmila
Borošínská 686
81 let
17. 9. 1919
Štalmachová Ludmila
Staroveská 327
81 let
20. 9. 1914
Špaček Mojmír
Nábřeží 569
86 let
21. 9. 1911
Bražinová Josefa
Fryčovická 518
89 let
30. 9. 1919
Kopecká Ludmila
K Svaté vodě 572 81 let
Sbor pro občanské záležitosti města a Městský úřad v Brušperku přeje všem do
dalších let pevné zdraví, spokojenost a životní pohodu!
Zlatou svatbu oslaví
17. 9. 2000
manželé Bohumil Dvorský a Zdenka, roz. Matýsková,
bytem náměstí J. A. Komenského 12
23. 9. 2000
manželé Milan Podracký a Věra, roz. Kovalčíková, bytem Družstevní 219
V období od 25. 6. do 25. 7. 2000 se narodili:
28. 6. 2000 Holubová Barbora, Družstevní 221, rodiče Vladimír a Iveta, roz. Sýkorová
1. 7. 2000 Kneblová Klára, Oblouk 958, rodiče Daniel Baulovič a Dáša Kneblová
3. 7. 2000 Brož Patrik, Krmelínská 341, rodiče Tomáš a Hana, roz. Chromková
21. 7. 2000 Malík Jan, Družstevní 916, rodiče František a Lenka, roz. Pařenicová
21. 7. 2000 Pokludová Kateřina, Staroveská 596, rodiče Vlastislav a Petra, roz. Milatová
Zemřeli tito naši občané:
14. 6. 2000 Žabenská Marie
3. 7. 2000 Dlouhá Blažena
7. 7. 2000 Šimíček Alois
18. 7. 2000 Hulová Daniela
4. 8. 2000 Špaček Vladimír

Fryčovická 518
K Pastevníku 620
Fryčovická 121
Fryčovická 518
K Svaté vodě 761

nar. 14. 3. 1924
nar. 27. 8. 1909
nar. 25. 10. 1911
nar. 10. 5. 1931
nar. 4. 8. 1916
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Kultura
Památník Vojtěcha Martínka

Národní dům Brušperk, J. Á. Komenského 9,
tel. 0658/666 271.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
sobota a neděle 15.00–17.00 h
Výtvarné centrum Chagall v Národním domě
v Brušperku si Vás dovoluje pozvat na výstavu
obrazů
ANTONÍNA KADERKY,
která potrvá do 6. 9. 2000.
LUDĚK MAJER – obrazy, grafika
Vernisáž ve čtvrtek 7. září 2000 v 17.00 hodin.
Úvodní slovo PhDr. Karel Bogar. Výstava potrvá do 18. října 2000.
Vystavené obrazy jsou prodejné. Vstup
volný.
Otevírací doba: pondělí–pátek 14.00–18.00 h,
sobota a neděle 15.00–17.00 h

Pranostika

Jaké počasí na Jiljího se ukazuje,
takové po celý měsíc se udržuje.
Teplé září – ovoci i vínu se dobře daří.
Na svatého Václava – každá pláňka
dozrává.
Svatý Václav v slunci září, sklizeň řípy
se vydaří.
Po svatém Kříží podzim se blíží (14. 9.)

Významné dny

1. 9. 1600 (400 let) zemřel český renesanční
přírodopisec, astronom, matematik a osobní lékař císaře Rudolfa II. Tadeáš Hájek z Hájku. Na
jeho pozvání přijeli do Prahy Jan Kepller a Tycho de Brahe – vynikající matematici a astronomové.
14. 9. 1937 zemřel T. G. Masaryk (narozen
7. 3. 1850), první prezident ČSR v letech 1918
– 1935. „Od pohřbu císaře Karla IV. Praha nevi-

děla slavnější pohřeb“ psali tehdy v novinách.
16. 9. je zasvěcen svaté Ludmile, babičce knížete Václava, patronce našich zemí. Podle legendy byla najatými vrahy zardoušena vlastním
šátkem.
17. 9. 1910 (90 let) se narodil český básník
a překladatel František Hrubín, oblíbený zvláště
dětmi.
28. 9. je zasvěcen sv. Václavu. Zákonem č.
245/2000 Sb., ze dne 29. 6. 2000 je vyhlášen
státním svátkem.

Svatý Václav

– český kníže, světec, patron českých zemí.
Dne 28. 9. 935 byl zavražděn ve Staré Boleslavi vrahy najatými bratrem Boleslavem. Názory bratrů na vládu
a vztahy k zahraničním
sousedům byly odlišné.
Příčin sporu mezi bratry
bylo několik: boj o moc,
způsob vlády, vzdělání,
víra, závazek odevzdávání tzv. poplatků za
mír Němcům. V té době
platil poplatky každý panovník, který chtěl své
území chránit před nájezdy silnějších sousedů.
Češi platili Němcům, Němci Maďarům apod.
Tři roky po smrti byly Václavovy ostatky převezeny a uloženy ve svatovítské rotundě na Pražském hradě. Dokladem rostoucí úcty ke světci
jsou mnohé pověsti, chorál Svatý Václave, legendy, sochy atd.
Ke svým přemyslovským předkům se hrdě
hlásil i císař Karel IV. Lucemburský, zvláště
k Václavovi. Příkladem velké úcty je i jméno
náměstí v Praze. Od 17. stol. na Koňském trhu,
tak se prostranství nazývalo, stávala jezdecká socha sv. Václava. V roce 1848 se v její blízkosti
odehrávaly bouřlivé události. Ještě v témže roce
navrhl K. H. Borovský, aby Koňský trh „… ke
cti našeho starého, milého patrona sv. Václava,
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jehož socha tam stojí, nazván byl Svatováclavským“. Po 100 letech, v 50. letech našeho století, bylo pojmenování zakázáno a užívá se název Václavské náměstí. Původní Bendlova socha byla převezena na Vyšehrad.
Jezdecká socha sv. Václava, která shora přehlíží náměstí, je dílem sochaře J. V. Myslbeka
a byla zde umístěna v roce 1912.
Na čtyřech rozích podstavce umístil sochař
postavy českých zemských ochránců, svatých
patronů naší vlasti. Svatý Vojtěch v biskupském
rouše s berlou má pravici zdviženou k žehnání.
Robusní postava sv. Prokopa přidržuje rukou silnou knihu. Svatá Ludmila v knížecím šatě má
dobrotivý výraz v tváři, svatá Anežka mladý
líbezný obličej. Václav ztělesňuje statečného
vůdce národa.
F. Halas napsal: „Kůň bronzový, kůň Václavův,
se včera v noci třás a kníže kopí potěžkal. Myslete
na chorál, malověrní, myslete na chorál!“
Připravila Mgr. Jaroslava Neuwirthová

Z naší školy
Základní škola Vojtěcha
Martínka Brušperk

Ředitelství základní školy oznamuje všem žákům, že slavnostní zahájení nového školního
roku se koná dne 4. září 2000 v 9.00 hodin v kulturním sále základní školy. Vezměte si psací potřeby a přezůvky.
Mše svatá se uskuteční v 7.30 h. v chrámu
sv. Jiří.
Školní družina je v provozu 4. 9. 2000 od
7.30 hod. Poplatek na žáka činí 50 Kč měsíčně.
Školní jídelna - stravenky si můžete zakoupit
v MŠ u paní Slováčkové od čtvrtku 31. 8. do
pondělí 4. 9. 2000.
Cena stravenky: žáci 1.–4. tříd 14 Kč
žáci 5.–9. tříd 15 Kč
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Vyučování ve II. pololetí bude zahájeno ve čtvrtek 1. února 2001 a ukončeno v pátek 29. června
2001
PRÁZDNINY:
PODZIMNÍ ve čtvrtek 26. a v pátek 27. října
2000, nástup do školy v pondělí 30. 10. 2000
VÁNOČNÍ od pátku 22. 12. 2000 do úterý
2. 1. 2001, nástup do školy ve středu 3. 1. 2001
POLOLETNÍ pátek 4. února 2001
JARNÍ od 19. 2. do 23. 2. 2001, nástup do
školy 26. 2. 2001
VELIKONOČNÍ 12. a 13. dubna 2001, nástup do školy v úterý 17. 4. 2001
HLAVNÍ od 2. července do 31. srpna 2001
Termíny přijímacích zkoušek na SŠ:
1. termín
pondělí 23. dubna 2001
2. termín
čtvrtek 10. května 2001
talentové zkoušky: termín od 15. do 31. ledna
2001
Mgr. Jaroslav Vicher, ředitel školy

Základní umělecká škola
v Brušperku

Ředitelství základní umělecké školy oznamuje
svým žákům, že zahájení nového školního roku
se koná v pondělí 4. září 2000 ve 13.00 hodin
v budově ZUŠ.
Nově přijatí žáci do přípravné hudební výchovy budou mít slavnostní zahájení v úterý
5. září 2000 v 15.30 hodin v sále školy.
Veronika Talpová, ředitelka ZUŠ

Šedesát let mateřské školy

Se začátkem školního roku vzpomeneme rok
1940, kdy byla 1. září v Brušperku zřízena mateřská škola. Řízením školky byla pověřena paní
Albína Vlčková. Školka se nacházela v prostorách dnešního zdravotního střediska. V té době
chodilo do školky kolem 70 dětí a havíři dolu
„Lojzová“, později Jeremenko, přispívali na provoz MŠ každoročně 30 q černého uhlí.
ORGANIZACE šk. r. 2000/2001
Školka se v šedesátých letech přestěhovala do
Vyučování v I. pololetí bude zahájeno v pondělí 4. září 2000 a ukončeno ve středu 31. ledna základní školy, dnes přízemí dětského domova.
Tam byla dvě oddělení. Samostatnou budovu zís2001
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kala MŠ až stěhováním do vilky na křižovatce,
dnešní základní umělecké školy. Počet dětí narůstal. Ráno děti navštěvovaly čtyři oddělení,
odpoledne spaly jen ve dvou odděleních.
Dne 1. 5. 1977 slavnostně zahájili naši občané výstavbu nové pavilónové mateřské školy.
Na stavbě bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin. Společným úsilím občanů Brušperka
mohlo být přistoupeno v lednu 1981 k zahájení
provozu v nové škole. Ve dvou pavilónech
vznikla velice potřebná 4 oddělení. Do každé
třídy chodilo v té době až 35 dětí, což bývalé
prostory neumožňovaly. Nejvíce bylo zapsáno
147 dětí.
Pomalu se dostáváme do nynější doby, posledního roku 2. tisíciletí. V nové budově „oslaví“
mateřská škola 20 let od začátku provozu. Od
té doby nastaly mnohé změny a přestavby. Bylo
nutné po mnohaletém denním užívání opravit,
modernizovat, či změnit některá zařízení školky.
Jedná se o velkou generálku topení a rozvodu
vody, výměnu podlahových krytin, změny vynucené modernizací kuchyně, opravu střechy
apod.
V současné době navštěvuje naši školku 100
dětí. O tyto žáčky se stará osm učitelek pod vedením Jany Vontrobové, v pořadí 10. ředitelky
Mateřské školy v Brušperku. Snažíme se děti
rozvíjet po stránce tělesné, rozumové, estetické,
vymýšlíme množství aktivit, ve kterých mohou
děti uplatnit všechny získané vědomosti a návyky. Jak se nám toto naše snažení daří, mohou
brušperští spoluobčané posoudit nejen v týdnu
otevřených dveří, kdy v naší školce uvítáme
všechny, kteří mají zájem vidět naše nejmenší
při hrách, ale i při práci. Jiné naše akce a činnosti se ve školce, ale i ve městě staly tradicí.
Vzpomeňme alespoň některé z nich. Oslava
Svátku matek, Indiánská stezka, Bobřík odvahy
a takto bychom mohli vyjmenovávat dál.
Naší snahou je v nastoupené cestě pokračovat, zavádět do činností netradiční formy práce,
uspokojovat dětské tužby a sny. Pracovat se svěřenými dětmi tak, aby si uchovaly vzpomínky
a zážitky na chvilky strávené v mateřské škole.
Tesařová Eva, Vontrobová Jana
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Klub
důchodců
Pondělí 4. září 2000 ve 14.00 h
– Schůzka důchodců zdravot. střediska.
Paní Vichrová
Úterý 5. září 2000 od 9.00 do 11.00 h
– Schůzka důchodců ročník 1921.
Pan Čaček
Středa 6. září 2000 v 6.30 h
– Zájezd na burzu do Polského Těšína od zastávky Brušperk střed.
Paní Kuchařová
Čtvrtek 7. září 2000 v 17.00 h
– Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky.
Paní Strakošová
Pondělí 11. září 2000 ve 14.00 h
– Schůzka důchodců dětského domova.
Paní Kubalová, Bulandová
Úterý 12. září 2000 od 9.00 do 11.00 h
– Zápis na burzu do Polského Těšína v měsíci
říjnu.
Paní Kuchařová
Úterý 12. září 2000 v 15.00 h
– Schůzka ročníku 1930.
Pan Nálepa
Čtvrtek 14. září 2000 v 15.00 h
– Schůzka ročníku 1932 ze Staré Vsi n. O.
Paní Kuchařová
Pondělí 18. září 2000 v 7.00 h
– Zájezd do pivovaru Nošovice (exkurze). Podle
počasí výlet na Prašivou, Visalaje. Cena 60 Kč.
Přihlásit se můžete v klubu.
Paní Kuchařová
Čtvrtek 21. září 2000 v 17.00 h
– Schůzka ročníku 1931.
Paní Šeděnková
Úterý 26. září 2000 v 17.00 h
– Výborová schůze klubu důchodců.
Paní Strakošová
Čtvrtek 28. září 2000 v 17.00 h
– Schůzka důchodců pracovníků Teska.
Paní Červenková
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Sport
Zprávy z SK Brušperk

V sobotu 12. srpna 2000 začala pro družstvo
mužů a dorostenců sezóna 2000–2001. Obě
družstva nastoupila v odlišných pozicích. Družstvo dorostenců jako nováček župní soutěže,
družstvo mužů v 1. B třídě jako sestupující
z 1. A třídy. Výbor SK by tímto chtěl své příznivce informovat o změnách, které v družstvech
nastaly.
Družstvo mužů začalo přípravu dne 11. 7.
2000 pod vedením hrajícího trenéra Igora JUROŠE. Tréninky probíhaly 3krát týdně při průměrné účasti 15 hráčů. Z kádru odešli hostující
hráči: Stříbný Zd., Besta Roman, Kula Vl.,
Čapka Fr. Přišli: Vantuch Drahuš z dorostu, Němec Pavel (hostování Frenštát), po delší odmlce
se vrátil Linhart Michal a netrpělivě čekáme na
uvolnění Vaška Daňka, hostujícího v Rakousku.
Kádr mužstva je následující: Jurčík Jiří, Gilný
R., Kuchař Zd., Slovák Sv., Strakoš A., Dlouhý
M., Dostalík L., Vantuch D., Pavlas Zd., Juroš
I., Jakubek A., Němec P., Žemba V., Matěj V.,
Daněk V., Linhart M., Ranocha V., Semelka
K. Jediným cílem je postup zpět do 1. A třídy,
i když jsme si vědomi, že tento úkol bude velmi
těžký. Vzpomeňme osudy mužstev, které sestoupily v uplynulých sezónách: Mořkov, Ostravice,
Hukvaldy, Kateřinice.
V dorosteneckém družstvu došlo ke změně
v realizačním týmu, když místo odstoupivšího
ing. Vantucha Zd. se k družstvu vrátil Rokos Pavel, v hráčském kádru přešel k mužům Vantuch
D., Tyleček Josef prodloužil hostování v NH
Ostrava. Výměnou za něj přišli dva ofenzivní
hráči Šrámek a Čikl. Cílem je záchrana.
Ing. Slovák St.

Různé

O

REL – jednota Brušperk děkuje tímto
všem uvedeným sponzorům, kteří přispěli svými dárky do tomboly při společném
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posezení u příležitosti konání místní IV. Orelské pouti: potraviny -Bradáčová, Treutler, Vilkus, Vichrová, drogerie – Latom, Šubert, Večerka Kaletová, lékárny „U Matky Boží“, „U
sv. Jiří“, galanterie Drnovská, hodinářství Káňová, likérka Hill´s, zahradnictví Olšar, Gardencentrum, textil Nesit, kniha Lenka, ovocezelenina Brix, maso-uzeniny Humplík, Vicher,
fa Raval, KDU-ČSL.
Vedení restaurace U tří lip a jejímu obsluhujícímu personálu patří zároveň náš srdečný dík za
přátelské přijetí a vzornou obsluhu.

Č

eský zahrádkářský svaz společně s Klubem důchodců vás zvou v sobotu 16. září
2000 na zájezd
ZNOJEMSKÉ VINOBRANÍ 2000.
Město Znojmo se letos už po sedmnácté stává
obrovským jevištěm a hledištěm současně. Nechá svými středověkými stylizovanými hradbami vjet – znovu po 673 letech – do svých ulic
a na náměstí nejen průvod krále Jana Lucemburského s chotí (bude čítat na 550 postav v dobových kostýmech), ale také vpustí do prostoru
ohraničeného středověkými hradbami tisíce návštěvníků. Krále s chotí uvítají nejen zvony, jež
znějí po celém městě, ale tradičně se jim na historické tribuně dostane chleba i soli. Král Jan
pak stvrdí všechna práva, jež k užitku starobylého města slouží.
Znojemské vinobraní je především slavností
vína. Městští konšelé otvírají mázhauzy, kde
můžete ochutnat skvělé víno a burčák. Také je
na náměstích otevřeno středověké tržiště.
Odjezd autobusu ze zastávky Brušperk střed
je v 5.00 hodin. Cena zájezdu pro členy klubu
důchodců a českého zahrádkářského svazu je
200 Kč, pro ostatní zájemce 260 Kč.
Závazné přihlášky se přijímají v Knize Lenka
do 8. 9. 2000.

M

ístní sdružení ODS v Brušperku děkuje tímto všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly při příležitosti Letní slavnosti
dne 29. července 2000.
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N

a všechny spolky a organizace ve městě
se obracím s žádostí o zprávu o činnosti
za rok 1999. Uveďte počet členů, významné
akce, výročí, úspěchy i problémy Vaší práce.
Příspěvek odevzdejte v informačním centru.
Zprávu o činnosti zatím podali včelaři, hasiči
a Sokol. Prosím co nejdříve.
Děkuji.
Mgr. Jaroslava Neuwirthová, kronikářka města

Nabídka
Svatoplukova centra

1. Kurz angličtiny – začátečníci, pokročilí,
pokročilejší, konverzační
2. Kurz pro dívky od 13 let - „… Zahrajeme
si na manekýnky. Kdo ví, co z toho vyjde.“ Nejlepší dívky budou potom vystupovat na prestižní
módní přehlídce „o třech MAWISáckých prutech aneb Sače Versače“.
Kurzy jsou za velmi přijatelné ceny s velmi
kvalitními lektory.
Zájemci se mohou přihlásit v informačním centru v Brušperku, nebo na tel. č.: 0658/666271.

OREL Župa Kadlčákova
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Klub českých turistů
v Brušperku

• Sobota 2. září 2000
BRUŠPERSKÝ TULÁK * PĚŠÍ *
(vede KČT Brušperk)
Start: 10 km, 20 km, 30 km: od 7 do 10 h,
50 km: od 7 do 8 hodin
Startovné: dospělí 10 Kč, děti do 15 let 5 Kč
Pochod se koná za každého počasí. Každý jde
na vlastní nebezpečí! Trasy 30 a 50 km se mohou zúčastnit děti mladší 15 let pouze v doprovodu rodičů. Přejeme příjemnou cestu bez bloudění.
• Sobota 9. září 2000 * CYKLO *
(vede Palko)
Sraz v 7.30 hodin na zastávce ČSAD střed
Trasa: Brušperk – Hukvaldy – Palkovice –
Skalice – Olešná – Brušperk
asi: 51 km, doprava 0 Kč
• Sobota 16. září 2000 * PĚŠÍ * CYKLO *
(pořádá KČT Poruba)
Sraz v 7.00 hodin na zastávce ČSAD střed
Pochoďák s véókáďáky
Pěší: 15 km, 25 km, 35 km, 50 km, Cyklo:
55 km, 100 km, doprava: 50 Kč

srdečně zve své členy a příznivce na poutní zájezd za získáváním odpustků v tomto jubilejním
roce, který se uskuteční ve dnech 22. – 24. 9.
• Sobota 23. září 2000 * CYKLO *
2000. Odjezd autobusem 22. 9. 2000 v 6.00 hod.
(vede Palko)
z ÚANu Ostrava. Přibližná cena: 1 500 Kč.
Sraz v 7.30 hodin na zastávce ČSAD střed
Program:
Trasa: Brušperk – Kopřivnice – Štramberk –
1. den: Rajhrad, Žirovnice – oběd, Klokoty – Kateřinice – Brušperk
ubytování
asi 48 km, doprava: 0 Kč
2. den: Sv. Hora – Vysoká u Příbrami,
Sv. Jan pod skálou, Lány – návštěva hrobu T.
• Sobota 30. září 2000 * PĚŠÍ *
G. Masaryka, Praha
(vede L. Makúch, J. Duda)
3. den: Panna Maria v exilu (Strahov), Kutná
Sraz v 6.45 hodin na zastávce ČSAD střed
Hora, Choceň – obec Hemže – hrob ing. Josefa
Visalaje – Bílý Kříž – M. Polom – V. Polom
Luxe
– Skalka – Mosty u Jabl.
asi 24 km, doprava: 100 Kč, obtížnost: 2/3.
Spací pytle, občanský průkaz, zpěvníky, růNávrat z akce až ve 20.30 hodin.
žence a duševní pohodu s sebou.
Zájemci přihlaste se do 1. 9. 2000 u paní
Na akce jsou vítání i nečleni KČT. Účast na
Marie Otčenáškové, K Svaté vodě 582, 739 44
vlastní nebezpečí. Každá trasa bude aktualizoBrušperk.
Těšíme se na Vaše duchovní společenství! vána ve vývěsce.
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Opravy do 24 hodin
chladniček a mrazniček
všech typů
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BETONÁRNA
PASKOV
Zahradní ul. (u BIOCELU)
Kámen Zbraslav s. r. o.

Široký sortiment kvalitních betonů
a kameniva.
Zajišťujeme i dopravu a čerpadla
betonu.

Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354, mobil 0602 585938
Zaručuji nejnižší ceny servisu v regionu.
Např. výměna motorkompresoru již od
2 700 Kč včetně DPH.

JoŽa plastik

SEDLNICE

- výroba technických
nádrží
- septiků,
vodoměrných šachet
- jímek atd.
- výroba z plastu

tel./fax: 0656/745 094,
mobil: 0602/556 689, 760 130
BAZÉN SERVIS
- zahradní a interiérové bazény
- příslušenství
- zastřešení bazénů
- sauny
Vladimír ŽÁRSKÝ
Sedlnice 179, 742 56 SEDLNICE
tel./fax: 0656/745094, mobil 0602-760130

Při platbě v hotovosti a větších odběrech
zajímavé slevy!
Informace: tel 0658/ 671458, 671682,
fax 0658/671681
Dispečink: tel 0658/671403

Vážení podnikatelé!

Účetní a zprostředkovatelská
firma
Čumpelíková a &

Kontakt na tel. číslech:
069/661 1315, 0604 279 348
069/613 4516, 0604 471 449

Vám nabízí své služby:
aktualizované informace o programech
zprostředkování využití služeb
ČMZRB, a.s.
zpracování žádostí o příslušné
programové podpory
zpracování kompletních podkladů
pro získání programů:
- zvýhodněné úvěry
- příspěvky na úhradu
úroků k úvěrům od jiných
bank
- bankovní záruky
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EXCLUSIVNÍ KOSMETIKA PRO DENNÍ POUŽITÍ

VIVIEN parfum
Dvě kolekce světově známých vůní
Vivien de saixe exclusive
Vivien de saixe classic for men
Program péče o pleť – Program péče o vlasy – Program péče o ruce –
Program péče o nehty – Program péče o nohy
(výrobky obsahují léčivý australský TEA TREE OIL, jsou hypoalergenní)
Návštěvu u Vás možno objednat na tel.: 0604 642850

Česká firma, kvalitní komponenty, solidní cena

jete o pre
Uvažu
ze

Firma EKOPRES nabízí tvorbu

n

ta
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ekopres@ekopres.cz
0608/870906,0608/871008,
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kpt. Vajdy 2,
Ostrava Zábřeh, 700 30
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VÝKOPOVÉ PRÁCE RYPADLEM
voda, plyn, elektřina
ÚPRAVA TERÉNU
ZÁKLADY DOMŮ
Výhodné ceny!!!
Halamíček Libor
Telefon: 0608/852 006
0606/550 774
Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním centru
Brušperk nejpozději do uzávěrky. O jeho otištění rozhodne Redakční rada.
Vydává Město Brušperk. Registrováno u Ministerstva kultury České republiky. Za správnost
příspěvku odpovídá jeho autor. Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 8. 2000, uzávěrka příštího čísla
je v pondělí 20. 9. 2000.

