Číslo 10

ŘÍJEN

2001

zdarma

Ten rok byl jako poplivaný ďáblem
Nejdříve v mrazech umíraly stromy
Ach vskutku umíraly vstoje
jak jedině se sluší
hrdinům
a stromům
Bohumil Pavlok
Úryvek ze sbírky básní Duhová země

28. říjen je STÁTNÍ SVÁTEK
V tento den po celé Praze zavlály červenobílé
prapory, z úřadů byly strhávány symboly staré
monarchie. Uprostřed nadšeného davu zněla
slova: „Lide československý! Tvůj odvěký sen
se stal skutečností. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných kulturních států…“

Pranostika
Studený říjen – ničí hmyz i pro příští rok.
Svatá Voršila jíní nosila.

Informace z radnice
Komunální odpad
Od 1. ledna 2002, nabývá účinnost nově vydaný zákon č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech), který je dalším krokem ke komplexní
úpravě odpadového hospodářství v našem
státě.
Nová právní úprava zákona o odpadech
ovlivní jak všechny orgány města, tak se dotkne

i všech občanů, kteří mají ve městě trvalý pobyt i těch fyzických osob, které na území města
mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášen nikdo k trvalému pobytu.
Nový zákon upravuje problematiku odpadů
s ohledem na legislativu Evropské unie. Jeho
základním cílem je vytvořit předpoklady pro
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předcházení vzniku odpadů a zároveň zpřísnit
nakládání s odpady (dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale
udržitelného rozvoje).
Města a občanů se bude týkat zejména oblast komunálního odpadu. Vzhledem k tomu,
že dnem 1. 1. 2002 je zároveň zrušen starý zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, musí město v samostatné působnosti vydat pro nakládání s komunálním odpadem i novou obecně závaznou vyhlášku.
Mezi základní obecné změny lze zařadit:
- zpřesnění definic a pojmů
- zpřesnění podmínek pro nakládání s odpady
- stanovení povinnosti zbavit se odpadu
- povinnost města určit místa, kam mohou občané odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu
- stanovení velmi přísných povinností právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněných
k podnikání
- náhrada „ceny za popelnici“ novým institutem
místního poplatku.
Tento nový místní poplatek s názvem „poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ bude rovněž od 1. 1. 2002
zařazen do naší obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích (tam jsou již poplatky ze psů,
za využívání veřejného prostranství, ze vstupného a za provozovaný výherní hrací přístroj).
Poplatníkem nového poplatku bude každá fyzická osoba, která má ve městě trvalý pobyt
(občan) a dále fyzická osoba, která na území
města vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci. Předmětem zpoplatnění
již tedy není produkce komunálního odpadu
(evidentně z důvodů dokazování), ale trvalý
pobyt ve městě nebo vlastnictví objektu určeného, nebo sloužícího k individuální rekreaci.
O výši poplatku bude rozhodovat zastupitelstvo města.
Pozn. Nejdůležitější pasáže zákona týkající
se komunálního odpadu jsou otištěny v dnešním „Právním okénku“.
Lubomír Dlouhý, člen rady města
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Kanalizace města
V souvislosti s vydáním zákona č. 274/2001
Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech
a kanalizacích, dohodlo se vedení města s ředitelem regionální správy SmVaK, a. s., ve Frýdku-Místku na uzavření smlouvy o provozování
kanalizací ve vlastnictví města. Předpokládáme,
že návrh smlouvy bude předložen do konce září
a k 1. říjnu 2001 by mohla být smlouva, po projednání v radě města, uvedena v život.
V současné době probíhá opis vodoměrů za
III. čtvrtletí a tento stav bude výchozí pro stanovení platby stočného, které bude spolu se
smlouvou o provozování kanalizace zavedeno
i na části kanalizace ve vlastnictví města. Výběr
stočného bude provádět SmVaK, a. s. Finanční
prostředky takto získané budou užity účelově
na opravy, rekonstrukce a modernizaci kanalizační sítě města.
Ing. Pavel Káňa, místostarosta

Z jednání orgánů města
Rada města na své 35. a 36. schůzi schválila:
- smlouvu o provedení rekonstrukce osvětlení
u „družstevních domů“
- zřízení absolventského místa z ÚP Frýdek-Místek na MěÚ na dobu určitou
- smlouvu na provedení demontáže zbytku veřejného rozhlasu na území města
- odměny předsedům komisí rady města za
II. čtvrtletí 2001
- smlouvu s fy DIK, s. r. o., na rekonstrukci kotelny v Základní škole V. Martínka
- smlouvu o dílo s fy IMSTAV PLUS, s. r. o., na
stavbu „Výstavba chodníku ul. Staroveská“
a vzala na vědomí:
- výsledek výběrového řízení na obsazení funkce
vedoucí odboru FMaVV MěÚ Brušperk
- nabídky firem Besta a NIKA-SOUND na ozvučení smuteční síně
- provedení poutačů „Město Brušperk Vás vítá“
- jmenování prap. Čaše Michaela vedoucím obvodního oddělení Policie ČR.
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d 4. září 2001 je v provozu oční ordi-

Onace v budově společnosti Humanit. Or-

dinační hodiny jsou každé úterý v měsíci od
7.00 do 15.00 hodin. Oční ordinace má zavedený objednávkový systém. Svou návštěvu si objednejte předem telefonicky: v úterý od 7.00 do
15.00 hodin na tel. čísle 0737 560929, v ostatních pracovních dnech od 7.30 do 12.00 a od
13.00 do 15.00 hodin na tel. čísle 0658/622503.
Zkrátíte si tak dobu strávenou v čekárně na minimum.
MUDr. Vlasta Kudělková
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vání lokálního televizního vysílání v Brušperku
do 23. 7. 2013.
ěstský úřad oznamuje občanům, kteří

Mdosud nezaplatili za odvoz komunál-

ního odpadu za III. čtvrtletí 2001, nechť tak
učiní nejpozději do 15. října 2001.
Platební podmínky:
- v hotovosti proti příjmovému dokladu MěÚ
Brušperk, vystaveném na Informačním centru
- složenkou na účet města Brušperku u GE
Capital Bank ve Frýdku-Místku, č. ú.
19-95126-764/0600, variabilní symbol: číslo
rstevníci ročníku 1921 se na svém se- popisné domu
tkání dne 8. září 2001 rozhodli upustit
- příkazem k úhradě na účet města
již od organizování dalších setkání. Zůstatek Brušperka vedený u GE Capital Bank ve Frýdjejich „fondu“, ve výši Kč 1500,-, věnují na ku-Místku, č. ú. 19-95126-764/0600, variastavbu zdvižné plošiny pro zdravotně postižené bilní symbol: číslo popisné domu
žáky základní školy.
František Čaček

V

Svoz komunálního odpadu

Svozový kalendář A
zelená - odvoz každý týden
Otevírací doba v Informačním centru:
žlutá – odvoz 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10.
1. říjen – 31. březen
červená – odvoz 10. 10., 24. 10.
Pondělí
8.00–11.30
13.00–16.30 h
fialová – odvoz 3. 10., 24. 10.
Úterý
8.00–11.30
13.00–16.30 h
fialová + žlutá - 17. 10.
Středa
8.00–11.30
13.00–16.30 h
Platí pro tyto ulice: Krmelínská, Staroveská,
Čtvrtek
9.00–11.30
13.00–16.30 h
Veselíčko, Družstevní, Policejní, Nábřeží, ZaPátek
8.00–11.30 h
hradní, Polní, K Šištotu, Jožky Matěje, SporSobota, neděle
zavřeno
tovní, Oblouk, U Tří lip, K Svaté vodě, Fryčovická, Skalka.
Otevírací doba v Galerii Chagall a Památ• samolepka fialová + žlutá - svozový den platí
níku V. Martínka v Národním domě:
pouze pro ulice: Krmelínská, Staroveská, Vese1. října - 31. března
líčko
Pondělí až pátek
13.00–17.00 h
Sobota a neděle zavřeno
Svozový kalendář B
zelená - odvoz každý týden
Vysílací časy Local TV Brušperk:
žlutá
- odvoz 3. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10.
6.30–7.00 h
8.00–8.30 h
červená
– odvoz 3. 10., 17. 10., 31. 10.
15.00–15.30 h 16.00–16.30 h
fialová – odvoz 10. 10., 31. 10.
17.00–18.00 h
fialová + žlutá – 17. 10.
Platí pro tyto ulice: Na Vyhlídce, Studniční,
ada pro rozhlasové a televizní vysílání
rozhodla o prodloužení licence k provozo- Dr. Martínka, Novosady, Antonínov, Borošín-
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č. 10

ská, Klepary, K Náměstí, náměstí Komenského,
ezplatná právní pomoc je v kanceláři
č.105 na městském úřadu v úterý 2. 10.,
Kostelní, Zádvoří, Valy, Soukenická, K Pastevníku, Dráhy, Hřbitovní, Sv. Floriána, Kovářská, 16. 10. a 30. 10. 2001 od 15.00 do 17.00 hodin
Bártkova, Gruntovní.
Pozdrav z Egypta s poděkováním za milé při• samolepka fialová + žlutá – svozový den
platí pouze pro ulice: Borošínská, Antonínov, jetí a příjemný pobyt v našem městě zaslal vedoucí
egyptského souboru El Beheira vedení města.
Studniční, Na Vyhlídce, K Pastevníku

B

PRÁVNÍ OKÉNKO
Ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
§3
Pojem odpad
(1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo
má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 k tomu zákonu.
§4
Další základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí:
b) komunálním odpadem – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob,
s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
§ 10
Předcházení vzniku odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit,
musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.
§ 12
Obecné povinnosti
(1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto
zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání
s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak.
§ 17
Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem
(2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
(3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou fyzické
osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a spotřební chemie, zářivky,
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rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu
obec splní určením místa k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou.
Obec může tento systém v případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou
osobou.
(4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode
dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat,
třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.
(5) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na
základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem.
Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Jubilanti
Své významné životní jubileum oslaví v měsíci říjnu tito
naši občané:
Barvíková Anna 90 let
Adamusová Ludmila 89 let
Hillová Terezie
Kany Božena
Hankusová Marie
Nevlud Ludvík
Cigánková Ludmila
Matěj Klement
Laníková Jarmila

Z naší školy

Nový školní rok 2001/2002 jsme zahájili tradičně mší svatou v chrámu sv. Jiří a poté v sále
školy. Po slavnostním zahájení zasedlo do školních lavic celkem 450 žáků. Z toho bylo 48 prvňáčků.
Na 1. stupni je 230 žáků rozděleno do
89 let
deseti
tříd
a 220 žáků 2. stupně do devíti tříd.
85 let
Denně
dojíždí
38 žáků z Krmelína, 4 žáci z Os82 let
travy
a
2
žáci
ze
Staré Vsi. Z Dětského domova
82 let
je
28
žáků.
81 let
Změny v ped. sboru:
81 let
80 let
V letošním školním roce nastoupily na 1. stupeň paní učitelky Mgr. Hana Lulková, třídní
V měsíci září zlatou svatbu oslavili tito naši v 1. B a Mgr. Šárka Šefránková, třídní 3. B,
občané:
na 2. stupeň Mgr. Marcela Jašková, kombinace
Josef a Marie Tylečkovi
TV–OV a Mgr. Lucie Tomčalová (přírodopis,
Vladimír a Marie Ranochovi
zeměpis).
Miroslav a Drahomíra Volní
Co jsme pro Vaše děti připravili ve šk. r.
2001/2002:
Sbor pro občanské záležitosti města
Žáky všech tříd vyučujeme podle vzděa Městský úřad v Brušperku přejí všem lávacího programu Základní škola (č. j.
pevné zdraví, spokojenost a životní po- 16847/96-2).
hodu.
Nadále pokračujeme s výukou jazyků - anglického a německého. V letošním šk. roce se učí
V měsíci září zemřel náš rodák Miloslav Šte- 187 žáků jazyku anglickému a 130 žáků jazyku
bel (ročník 1911). Za tichou vzpomínku děkuje
německému.
Mgr. J. Neuwirthová.
Volitelné předměty, které jsou vyučovány na
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naší škole: INFORMATIKA, ve kterém se žáci
8. a 9. tříd seznamuji nejen s práci na moderních počítačích v prostředí Windows 95/98/,
ale i se základy programování a práci s INTERNETEM, cvičení z jazyka českého a matematiky, ve kterých si žáci 7. tříd budou procvičovat své znalosti z JČ a M i na počítačích, pro
žáky 8. tříd je připraven seminář ze zeměpisu
a pro 9. třídy seminář z fyziky.
A jako každým rokem Vám předkládám přehled kroužků, které jsme pro Vaše děti připravili. Kroužky, ve kterých se mohou žáci angažovat i seberealizovat. Jsou to kroužky: taneční,
hry na kytaru, divadelní, hudební, pěvecký, počítačová hudba, dopravní, zdravotní, sportovní
- odbíjená děvčat, košíková chlapců, aerobik, pohybové hry, fyzikální, chemický, přírodovědný,
technický, kroužky JA, JN i JF, redakční, logopedie a kroužky výpočetní techniky, kde budou žáci rozděleni podle zaměření a dosažených znalostí. Celkem jsme připravili pro Vaše
děti 32 kroužků, které vedou pedagogičtí pracovníci naší školy.
Zdvižná plošina – doufám, že firma PEMEBA
zvládne instalaci do konce měsíce.
Děkuji všem provozním pracovníkům školy
za vzorně připravenou školu, děkuji všem ped.
pracovníkům za krásnou výzdobu učeben a celého areálu školy. Příjemné prostředí školy jistě
bude příznivě působit i na naše žáky a jejich studijní výsledky.
Srdečně zveme rodiče a prarodiče našich
žáků a všechny příznivce školy na VALNOU
HROMADU Sdružení přátel školy, která se
koná ve středu 17. října 2001 v 17 hod. v sále
školy. V úvodní části VH vystoupí žáci naší
školy s krátkým kulturním programem. Po VH
si můžete prohlédnout školu a navštívit třídní
schůzky.
Pronájmy:
učebna
30 Kč/h
tělocvična
100 Kč/h
sál dle dohody - minimální cena 100 Kč za 1 hod.
Mgr. Jaroslav Vicher, řed. školy
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Klub důchodců
Plán činnosti klubu důchodců na měsíc říjen 2001.
• Pondělí 1. 10. 2001 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodců zdrav. střediska. Paní
Vichrová
• Úterý 2. 10. 2001 ve 14.00 hodin
Schůzka důchodců dětského domova. Paní
Kubalová, Vicherková
• Úterý 9. 10. 2001 v 17.00 hodin
Schůzka ročníku 1934 U zahrádkářů. Pan
Král
• Úterý 9. 10. 2001 od 9.00 do 10.30 hodin
Prodej lístků na divadlo. Paní Tichopádová
• Středa 10. 10. 2001 v 16.15 hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína od
hlavní zastávky. Člen KD 40 Kč, nečlen 45 Kč
a děti 30 Kč. Zápis denně u služby s platbou.
Paní Kučerová
• Čtvrtek 11. 10. 2001 v 17.00 hodin
Výborová schůze klubu důchodců s důvěrníky. Paní Strakošová
• Středa 17. 10. 2001 v 6.30 hodin
Odjezd na burzu do Polského Těšína od aut.
zastávky Brušperk, střed. Paní Kuchařová
• Středa 17. 10. 2001 v 15.00 hodin
Schůzka členů Klubu K. Paní Kubíková
• Sobota 20. 10. 2001 v 18.00 hodin
Odjezd do divadla v Ostravě na muzikál
CRAZY FOR YOU od George Gershwina.
Paní Tichopádová
• Úterý 23. 10. 2001 od 9.00 do 11.00 hodin
Zápis na burzu do Polského Těšína na listopad. Paní Kuchařová
• Středa 24. 10. 2001 v 16.15 hodin
Odjezd na plavání do Nového Jičína od
hlavní zastávky. Člen KD 40 Kč, nečlen 45 Kč
a děti 30 Kč. Zápis denně u služby s platbou.
Paní Kučerová
• Čtvrtek 25. 10. 2001 v 16.00 hodin
Posezení v klubu s pohoštěním (zapékané
klobásy). Pan Kladiva, paní Adamusová, Kuchařová
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POZVÁNKA
NA KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKCE

H
H
H

Čtvrtek 11. 10. 2001 v 17.00 hodin
Vernisáž obrazù Jiøího DRATVY v Galerii Národního domu v Brušperku
Sobota 20. 10. 2001
V dobì od 9.00 do 15.00 hodin zveme všechny občany k prohlídce zrekonstruovaného Bacíkova domu
Sobota 20. 10. 2001 v 15.00 hodin
Činoherní pohádka pro dìti od 3 let o dobrodružné cestì Kašpárka za
kouzelnou perlou OSTROV SPLNÌNÝCH PØÁNÍ. Hraje Divadlo Čtyølístek z Frýdku-Místku. Vstupné: 30 Kč
Pøedprodej vstupenek na kulturní akce poøádané mìstem Brušperk je
v Informačním centru, nám. J. A. Komenského 9, tel. 0658 666 271.

Pozvánka na výstavy
GALERIE CHAGALL V NÁRODNÍM DOMÌ
- výstava obrazù Ludmily JIØINCOVÉ potrvá do 10. 10.
- výstava obrazù Jiøího Dratvy potrvá od 11. 10. do 21. 11.
Památník Vojtìcha Martínka
stálá expozice o životì a díle brušperského rodáka a spisovatele.
Otevírací doba:
Pondìlí až pátek 13.00–17.00 hodin, sobota a nedìle zavøeno.
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Sport
Oddíly sokolské všestrannosti

SK Brušperk - zápasy

zahajují cvičební rok 2001/2002 v obou tělocvičMuži 1. B. sk. D:
nách základní školy.
• Neděle 7. 10. 2001 v 10.00 hod.

Nabízíme vám tato cvičení :

ROZVRH CVIČENÍ Č O S na r. 2001/2002
těl.
vedoucí
složka
pondělí
15.30–17.00 žactvo
S
E. Maralíková,
E. Palkovská
18.30–19.30 aerobik
N
N. Václavcová,
I. Slováková
18.00–20.30 JOGA
S
Z. Janáček
úterý
16.00–17.00 rodiče a děti
S
E. Krečmerová
16.15–17.15 šachy
U
T. Lipowský
18.00–19.30 košíková žáci S
T. Nováček
19.30–21.00 muži
N
P. Palkovský
středa
16.00–17.30 FLORBAL žáci S
P. Vicher
18.45–19.30 st. ženy
S
M. Dvorská
19.30–21.00 aerobik
S
N. Václavcová
19.30–21.00 odbíjená - ženy N
V. Ranochová
čtvrtek
17.00–18.00 dětská JOGA S
L. Blaha
19.30–21.00 nohejbal
N
M. Kuchař
20.00–21.00 ženy
S
A. Kubiková
pátek
18.00–19.30 odbíjená - dor. N
L. Karasová,
J. Milotová
19.30–21.00 odbíjená
N
V. Doležalová
neděle
9.00–11.00 česká házená N
J. Hill, J. Vicher
15.30–17.00 nohejbal
N
M. Kuchař
18.00–19.00 cvičení
na rehab. bal. N
P. Pacliková
Cvičení všech složek bude zahájeno v pondělí 1. října
2001. Na první cvičení dětské jógy (4. 10.) zveme i jejich
rodiče. Zveme nejen členy Sokola, ale všechny občany.
kteří máte o cvičení zájem. Přijďte mezi nás!
Lubomír Červenka, náčelník
Bohuslava Vichrová, náčelnice

Brušperk – Metylovice
• Sobota 13. 10. 2001 v 15.00 hod.
Stará Bělá – Brušperk
• Neděle 21. 10. 2001 v 10.00 hod.
Brušperk – Kateřinice
Neděle 28. 10. 2001 v 10.00 hod.
Vlčovice – Brušperk
Dorost, ŽS sk. B:
• Sobota 6. 10. 2001 ve 14.00 hod.
Brušperk – Jablunkov
• Sobota 13. 10. 2001 ve 12.45 hod.
Stará Bělá – Brušperk
• Sobota 20. 10. 2001 ve 14.00 hod.
Brušperk – Frýdlant
• Sobota 27. 10. 2001 ve 14.00 hod.
Kateřinice - Brušperk

Stolní tenis
v Brušperku

Zahajují mistrovské soutěže
„A“ muži – divize
„B“ muži – oblastní soutěž
„C“ muži – okresní soutěž
„D“ muži – okresní soutěž I. tř.
„E“ muži – okresní soutěž II. tř.
žáci – okresní přebor
Program v říjnu
1. 10. v 17.00 hodin – žáci s Paskovem
6. 10. v 10.00 hodin – „E“ muži s Metylovicemi, ve 14.00 hodin „D“ muži
s Lískovcem, „A“ v Orlové B, „B“
v Polance, „C“ v Ropici B, „A“ v Bohumíně
7. 10. – „A“ v Bohumíně
8. 10. – žáci v Krmelíně
13. 10. ve 14.00 hodin – „C“ muži
s Paskovem, v 17.00 hodin „A“
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muži s Rožnovem, „D“ ve Vratimově C, „E“
v Paskově C, veteráni v Hradci Králové
14. 10. v 10.00 hodin – „A“ muži s Frenštátem
15. 10. v 17.00 hodin – žáci s Frýdlantem B
20. 10. v 10.00 hodin – „E“ muži s Kozlovicemi
D, ve 14.00 hodin „D“ muži s Kozlovicemi
C, v 17.00 hodin „B“ muži se Starým Městem, „A“ v Bílovci, „C“ ve Pstruží
21. 10. v 10.00 hodin – „B“ muži s Třincem B,
„A“ v Odrách
22. 10. – žáci na VP F-M
27. 10. ve 14.00 hodin – „C“ muži s Kozlovicemi, „D“ v Palkovicích, „E“ v Horní Datyni D
XXXIII. ročník Vánočního turnaje
26. 12. 2001 – soutěž dospělých
28. 12. 2001 – soutěže mladšího a staršího žactva, juniorů
30. 12. 2001 – přebor Brušperku ve všech věkových kategoriích se samostatnou soutěží
sponzorů (jejich zástupců)
Rekreační stolní tenis
Schůzka zájemců se uskuteční v sokolovně
5. 10. 2001 od 19.00 hodin.
Dolní Lomná 2001
Téměř 50 účastníků aktivně odpočívalo ve
dnech od 7. do 9. 9. 2001 v rekreačním a rehabilitačním zařízení Dolu ČSA. V roce 2002 jedeme od 6. 9. 2001.
Josef Rychlík, Tělovýchovná jednota Sokol

Žijí mezi námi
Mgr. Pavel Plečka je ředitelem Základní školy
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a člen Městské rady
v Brušperku. Méně se však ví, že od dob vysokoškolských studií, již 27 let, se věnuje sborovému zpěvu. S Vysokoškolským pěveckým sborem Ostravské univerzity, jehož zakladatelem
a uměleckým vedoucím je Prof. Lumír Pivovarský, procestoval celou Evropu, vystupovali v Japonsku a jeho nejčerstvější zážitky jsou z Me-
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xika, kde se v červenci t. r. konal Festival mundial de coros Puebla-Mexiko (světový festival
sborů). Myslím, že by bylo škoda, aby se o své
zážitky z tak daleké země nepodělil se čtenáři
zpravodaje.
Pavle, co všechno předcházelo této cestě?
Evropské nebo světové festivaly pěveckých
sborů jsou často postaveny na dřívějších kontaktech nebo referencích o účastnících a vítězích jiných podobných akcí, stejně jako v jiných hudebních žánrech nebo třeba sportech.
S mexickým sborem CORO NORMALISTA
DE PUEBLO jsme navázali kontakty ve Španělsku v roce 1996. Pozvání k účasti na festival
do Mexika jsme však přijali až v tomto roce. Přípravy na tak náročnou cestu trvají samozřejmě
déle. Nejde jen o nacvičení repertoáru, které je
prvořadé, ale také o zjištění zájmu zpěváků a jejich finančních možností a také zajištění různých formalit před odjezdem. Zde jsme třeba
velmi pečlivě zjišťovali místní hygienické a zdravotní podmínky a starali se o včasné očkování
proti některým nemocem (cesta do tropů není
žádná legrace).
Jak proběhla celá cesta?
Pominu-li všechny méně příjemné zážitky
s nekonečným čekáním v Praze a Frankfurtu
a celním odbavováním, byl to nevšední zážitek.
Po přestupu na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem do letadla Boeing 747 jsme pak ve výšce
12 tisíc metrů, venkovní teplotě – 60 0C a rychlostí téměř 1000 km/h přelétali nad Islandem,
Grónskem a celým východním pobřežím USA
až do Mexika. Celkem to činilo 12 hodin letu
a posunuli jsme si hodinky o 7 hodin dozadu.
Hotelové ubytování jsme měli v Cholule blízko
pyramidy, která je svým obvodem největší
v Americe. Cholula je vlastně předměstí PueblaMexiko – 3 miliónového města, ležícího 2200
metrů nad mořem. Zde už je chvílemi cítit kyslíkový dluh a rychlejší chůze unavovala.
Mohl bys nám přiblížit průběh festivalu?
Na festival se „sjelo“ celkem 13 sborů z celého světa, nejbližší řečí nám byla pochopitelně
slovenština. Zpeváckého zboru ze Žiliny, i když
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můžu říct, že se umíme i přes určité jazykové
bariéry domluvit s kýmkoliv. Obrovská výhoda
těchto akcí je v tom, že účastníci mají snahu
spolu komunikovat a spojuje je stejný zájem.
Koncerty se konaly v Puebla a jeho okolí. Zajímavá byla prezentace všech sborů v rámci
nedělní mše sloužené arcibiskupem za přítomnosti zdejších celebrit v největším chrámu v Catedral de Puebla y la Fuente de San Miguel.
V Mexiku žije poměrně silná tradice a všechna
vystoupení se těšila velkému ohlasu posluchačů.
O tom ostatně svědčí návštěva tisíce lidí při vyvrcholení festivalu na koncertu v divadle La Paz.
(Pro představu – divadlo má velikost brušperského náměstí i s přilehlými domy).
A jak v Mexiku uspěl váš pěvecký sbor?
Myslím, že největším oceněním pro náš sbor
bylo zařazení našeho vystoupení na zakončení
1. části závěrečného koncertu. Celkový závěr
pak patřil vystoupení špičkového sboru z Filipín, který se však zpěvu oproti nám věnuje
profesionálně. Zajímavý koncert byl v poledne
v městečku Tecali, pod širým nebem v polozbořeném chrámu na schodech bývalého kněžiště. Úžasná romantika, modré nebe a ač ve
stínu – lehce modrý sbor (v obličeji), ono těch
2800 m n. m. bylo znát a dirigent z nás mohl
rozmáchlými gesty páčit forte jak chtěl, když
není vzduch – tak prostě není.
To byl pohled na festival. A co ostatní dojmy z této exotické země?
Po skončení festivalu nás 27 z 37 zpěváků
věnovalo jeden týden z celkového 3 týdenního
pobytu cestování. Mexiko je zemí starých indiánských kultur, které se zde prolínají s další
érou pokolumbovské civilizace. Mezi pozoruhodnosti, které jsme měli vlastně za plotem, patří největší pyramida v Mexiku – Cholula. Ta
byla v průběhu 16. století, v době tzv. druhé
Conquisty, celá zasypána zeminou a na jejím
vrcholu byl postaven kostel. Pro pochopení –
první Conquista – dobytí – bylo vojenské, Španěly, se vší hrůzou a následky. Druhá Conquista
bylo dobytí ideologické, františkány a augustiniány s cílem úplně a nekompromisně smazat původní kultury. V dnešní době jsou pro tu-
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risty přístupné pouze okrajové odkryté základové stupně pyramidy a možnost vystoupit na
trávou porostlé terasy pod úrovní kostela, odkud se naskýtá pohled na sopku Popokatepetl
(v překladu Hora, která kouří). Hlavní město
Mexico City je obrovská aglomerace čítající odhadem 25 miliónů obyvatel, do které denně přichází další 3–4 tisíce (domácí úkol – Kolik je
to za rok?). Jedná se o pestrou směsici lidí různých národností a barev pleti. Podobný obrázek
dává procházka místním tržištěm, kde se ke
koupi nabízí snad všechno možné i nemožné za
neutichajícího pokřikování prodejců a smlouvání nakupujících.
Ještě se zeptám, jaká je mexická kuchyně?
Ochutnali jste místní speciality?
Hned zpočátku pobytu v Mexiku jsme byli
upozorněni na riziko skryté v potravě nabízené
na ulici nebo jinak místně připravované. Abychom předešli případným zažívacím problémům, snažili jsme se úzkostlivě dodržovat hygienu, vyhýbali se i těmto lákadlům a stejně nás
většinu dostihla tzv. Mochtezumova pomsta –
průjem s horečkou 39–40 0C. Drželi jsme se
hlavně hotelového stravování, které bylo založeno spíše na světové kuchyni (velmi dobré
a spousta ovoce – bodejť ne v tropech). Kukuřičné placky – tortily jsme ale také ochutnali.
Jako hlavní mexické jídlo se podávají ke všemu.
Mohou se jíst jen tak, plněné různými náplněmi
nebo s omáčkami, ty suché, tvrdé, slouží jako
lžíce nebo keks.
Nedá mi, abych se nezeptala na Tequilu –
mexickou pálenku ze zkvašené šťávy agáve.
Faktem je, že pokud bych si tam tuto místní
alkoholickou specialitu nedal, těžko bych odpovídal na takové otázky. Musím však podotknout, že se tam pije poněkud jinak, než je momentálně móda u nás, a to tak, že se upije hlt
tequily s hltem tomatové šťávy s chilli a vycucá
se šťáva z plátku limety (malý zelený citrón).
Manželka se zmínila, že pohled z Mexika
došel až po Tvém návratu. To musela mít
dost obavy po celou dobu, cos byl za oceánem?
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Buď bez obav, spojení s rodinou jsem udržo- vodu ošetřovatelky, dát pokyn vozkovi na kozval přes internet, což je úžasný komunikační vy- líku, aby pobídl koně a vyrazil do ulic.
nález dnešní doby. Hlásil jsem se pokud to šlo
Projížďky se zúčastnilo dvacet čtyři obyvatel
pravidelně z internetových kaváren, kterých je domova. Všichni zaměstnanci pomáhali. Spondost v každém větším městě, a četl zprávy z rod- zorem projížďky byl p. Petr Krásný, podnikatel
ného Brušperka.
z Frýdku-Místku. Akce vzbudila pozornost a poJeště mám na jazyku jednu otázku. Jakým chvalné uznání všech obyvatel města. Ptala
dojmem na Tebe zapůsobily mexické ženy?
jsem se v domově svých známých, jak se jim
Ženy jsou všude různě krásné nebo zajímavé, projížďka líbila. „Líbila a hodně. Mohla být
co je jinde symbolem krásy nemusí se líbit na- delší. Udělali nám radost“.
šinci. S kolegy jsme ale stejně po příletu konMgr. Jaroslava Neuwirthová
statovali, že naše sborové „baby“ a Evropanky
nebo spíš Češky se nám líbí nejvíce, už třeba
Jaké bylo letošní léto?
proto, že mají například proti Mexičankám rozpoznatelný pas.
Stejně teplé, chladné a deštivé jako v předČím náš zajímavý rozhovor zakončíme? cházejících pěti letech. Nejteplejší bylo v roce
Podle množství fotek, které máš v albu, by se 1998 s průměrnou teplotou 19,20 0C. Letos jen
dalo povídat ještě dost dlouho.
18,30 0C.
Je to tak. Zážitků mám z této cesty mnohem
Měsíc červen byl chladný se čtrnácti deštivíce a ty nejintenzivnější jsou z toho týdne ces- vými, třemi větrnými a třemi bouřkovými dny,
tování, ale o nich snad někdy příště.
s průměrnou teplotou 15,50 0C. Průměrná tepDíky za rozhovor a Tvůj čas, věnovaný čtená- lota nejchladnějšího dne byla jen 11 0C, nejřům brušperského zpravodaje.
teplejšího dne 22 0C. V uplynulých letech –
Ludmila Ranochová 1997 18,10 0C, 1998 18,20 0C, 1999 16,80 0C,
2000 18,60 0C, 2001 15,50 0C.
Měsíc červenec
Opět se potvrdila stará lidová zkušenost,
„Březnové mlhy přinesou po stech dnech velkou
Domov důchodců Ondráš vodu“. Šestnáct deštivých dnů a silné bouřky
Domov důchodců Ondráš má šedesát obyva- 16. a 19. července velkou vodu přinesly. Ve
tel. Dvacet čtyři místních a třicet šest z okolí. Je- dnech 18. , 20. a 21. července se hladina řeky
jich zdravotní stav je různý. Někteří jsou upou- zvedla. U Cvekova mostu scházelo už asi jen
táni na lůžko, s některými se můžete setkat půl metru do vylití z břehů. Nejníže poklesla
v ulicích města, jiní za slunných dnů sedávají teplota na 16 0C v poledne 3. července, nejvýše
na lavičkách u řeky. Na delší procházky jim vystoupila na 33 0C 16. července. Průměrná tepnestačí síly. Obyvatelé z okolí by rádi poznali lota 19,40 0C.
naše město, které se jim stalo novým domovem.
Měsíc srpen se průměrnou teplotou od
Místní by si rádi připomenuli důvěrně známá 19,70° C od měsíce července příliš nelišil. Tepmísta. Paní Marie Máchová, sociální pracovlejší byl v roce 1997 20,10° C, chladnější s tepnice DDO, přišla se zajímavým nápadem. Prolotou 18,30 0C v roce 1999. Nejchladnějším
vést stařečky ulicemi města a náměstí kočárem.
dnem měsíce byl 30. srpen s celodenní teploNa radu p. Matěje se obrátila na p. Jaroslava
tou 14,10 0C. Nejteplejším dnem byl 3. srpen.
Kutače z Kateřinic, který službu ochotně přijal.
Připravila Mgr. J. Neuwirthová podle zápisů
Stačilo jen usadit dva nebo tři stařečky v doprop. L. Žídka

Různé

12

Brušperský zpravodaj

č. 10

ájemci o provedení vsypu popela svých

ne 6. října 2001 se konalo setkání osmde-

hřbitova pana Jaromíra Kuchaře ve všední dny
od 9.00 do 11.00 hodin na místním hřbitově
nebo na tel. čísle 666 344 nejpozději do 19. 10.
2001. Vsyp bude proveden v pátek 26. 10. 2001
v 16.00 hodin.

kem se jich z ročníku 1921 sešlo 32. Někteří přijeli až z Horní Bečvy, Krnova, Nového Jičína.
Jubilanti děkují srdečně všem dárcům, kteří přispěli do tomboly, čímž obohatili program o zábavu. Jedná se o firmu Hill´s, Textil Nesit, B.
Nesitová, Potraviny Treutler, Řeznictví Uher,
Potraviny Vichrová. Především děkujeme panu
Felixi a Zdeňce Hynečkovým, kteří nám vytvořili velmi příjemné prostředí pro posezení, výborné a chutné pohoštění.
Děkují pořadatelé setkání r. 1921 - spolužáci
a brušperští rodáci.
Redakční rada jim přeje hodně zdraví a v dalších letech příjemná ročníková setkání.

Zdrahých zesnulých hlaste se u správce Dsátníků v restauraci „U Hynečků“. Cel-

sobotu 1. září 2001 pořádal Klub čes-

Vkých turistů Brušperk turistický pochod

Brušperský tulák. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo 23 příznivců turistiky a cyklo. Účast:
pěší 18 osob, cyklo 5 osob. Nejstarší účastník
měl 75 let a nejmladší účastník této akce měl 11
let. Za sponzorské dary a podporu při přípravě
této akce děkujeme: Informační centrum, Textil
Nesit, Potraviny Treutler, Potraviny Vichrová,
Řeznictví Uher, Kniha Lenka, Drogerie Šubert,
Zahradnictví Olšar, Hodinářství Káňová, Fa Elkos, Obuv Šodek, Ovoce-zelenina Brix, Nábytek Bořuta, Martin Cvek a Restaurace U Tří lip.
eský zahrádkářský svaz v Brušperku

Čpořádá v sobotu 6. října 2001 zájezd na

okresní výstavu ovoce a zeleniny Českého zahrádkářského svazu Vratimov. Odjezd autobusu v 9.00 hodin od zastávky Brušperk, střed
(bez předchozího přihlášení). Cestu hradí ČZS
v Brušperku. Zve výbor
ýstava ovoce, zeleniny, zahrádkářské

Vtrhy Hortikomplex Olomouc se koná

v sobotu 13. října 2001. Odjezd od zastávky
Brušperk, střed v 7.00 hodin. Cena zájezdu
120 Kč. Závazné přihlášky v Knize Lenka do
5. října, rezervace míst podle pořadí přihlášek.
Zve výbor ČZS v Brušperku
eský zahrádkářský svaz základní orga-

Čnizace Brušperk pořádá ve dnech od 19.

do 22. října 2001 již tradiční „Výstavu“ v domě
U Zahrádkářů. Sběr ovoce, zeleniny a dalších
vašich výpěstků se koná ve čtvrtek 18. října od
16.00 do 18.00 hodin. Pochlubte se tím, co se
Vám urodilo.

ravidelné očkování – tuberkulinace

Pkrav a jalovic se uskuteční 15. 10. 2001

v době od 16.00 do 18.00 hodin. Žádám chovatele, aby zvířata v uvedenou dobu nepouštěli na
pastvu.
MVDr. Kunčický

Svatoplukovo centrum
Brušperk
Ve čtvrtek 4. října 2001 budou zahájeny následující kurzy:
- angličtina:
a)
začátečníci - 15.30 hodin
b)
mírně pokročilí – 17.00 hodin
c)
více pokročilí – 19.00 hodin
d)
konverzační
Cena dle počtu zájemců.
- kurz „Seznamte se s INTERNETEM“
Kurzovné je 1.800 Kč a kurz povede Dr. Klimánková, lektorka Ostravské univerzity.
Tel. č.: 0658/666 271, 666 526, 666 464.
Kurz – „Co potřebuje mladá dívka do společnosti, aneb první krůčky do světa hostesek, manekýnek a modelek“

č. 10
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Program: chůze, pohybová průprava,relaxační techniky, odívání, dovednost komunikovat, mluva na mikrofon, fotografování....
Vhodné pro dívky ve věku od 13 … let.
Za kolik? 1 900 Kč – foto.
Brušperk, Svatoplukovo centrum, ZŠ V. Martínka od konce října o sobotách 9–15 hodin.
Velmi kvalitní lektoři. Informace - Informační
centrum Brušperk 0658 666 271, Svatoplukovo centrum 0658 666 526 anebo
0658 666 464, email adresa mawis@mawis.cz.
Přihlášku posílejte na P. O. Box 20, 739 44
Brušperk s následujícími parametry:
- jméno a příjmení
- věk
- adresa
- telefon
- zájmy o spolupráci při akcích: MAWIS kabaret, MISS MAWIS, Módní přehlídka “Eště
lepší než Sače Versače”, MAWIS ples, Vítání
jara a oslavy dne ptactva.
Akce je pořádána ve spolupráci s firmou
JAAL – výrobce dámské konfekce.
Peníze je možno poslat na adresu:
RNDr. Milan Konečný, 739 44 Brušperk nebo
na konto GE Capital Bank Ostrava, č.ú.:
1528931-764/0600.
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Klub českých turistů
v Brušperku
• Sobota 13. října 2001
HRČAVA, GIROVÁ
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Bukovec – Komorovský Grúň – Hrčava
– Tříhraničník – Hrčava – Girová – Mosty u Jablunkova
Délka: 19 km; Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 130–150 Kč
Vede: L. Makúch a J. Duda
Návrat: pravděpodobně v 18.20 hodin
• Sobota 20. října 2001
SLAVIČÍN, KAMENITÝ, KOZUBOVÁ
Sraz: v 6.45 hodin na zastávce Brušperk, střed
Trasa: Úspolka – Slavíč – Kamenitý – Kozubová – Bocanovice
Délka: 19 km; Obtížnost: středně těžká trasa
Doprava: cca 110–130 Kč
Vede: L. Makúch a J. Duda
Návrat: pravděpodobně v 18.20 hodin
Každá akce bude aktualizována ve skříňce KČT
na zastávce Brušperk, střed. Na akcích jsou
srdečně vítáni i nečleni KČT Brušperk. Účast
na akcích je na vlastní nebezpečí. Cena za dopravu, obtížnost a délka trasy je jen orientační,
bez záruky.
Turistice zdar!

Nabízím výuku
anglického jazyka
pro děti a mládež od 6 do 16 let.
Individuálně i ve skupinkách.
Informace na tel. č.: 0658 666 619 nebo 0604 38 69 23.
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Opravy
chladniček a mrazniček
všech typů
do 24 hodin

NĚMČINA
pro děti, studenty i dospělé,
výuka v malých skupinkách,
v domácím prostředí,
metodika přizpůsobená úrovni
znalostí a požadavkům zájemců.

!
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Informace:
Jaroslava Neklová,
Stará Ves n. O. 606,
tel. 0658/669 026.
Petr Holaň, Ostrava-Nová Bělá
Tel. č.: 069 6731354,
mobil 0602 585 938

NEPŘEHLÉDNĚTE!
Zhotovení barevných fotografií 9 × 13 cm – lesk i mat
za pouhých 0,50 Kč/1 kus.
U každého desátého filmu foto zdarma!

Toto nabízí NÁBYTEK BRUŠPERK,
nám. J. A. Komenského 30.
Dále nabízíme:
• výrobu levných kuchyňských linek a dvířek
• běžný nábytkový sortiment
Otevírací doba:
úterý–pátek: 9.00–11.30 hod.
sobota:
9.00–11.30 hod.

14.45–17.00 hod.
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Firma ELKOS Internet provider je komerčním poskytovatelem mikrovlnného připojení do sítě Internet. Zdarma provede měření dostupnosti
signálu v místě Vašeho bydliště, navrhneme optimální řešení, nejvhodnější tarif, provedeme instalaci a samotné zapojení Internetu. Zákazníka
zaškolíme v rámci našeho vzdělávacího programu „Začínáme s Internetem“, který pořádáme ve spolupráci s firmou MAWIS. S firmou MAWIS
také pořádáme počítačové kurzy pro jednotlivce a skupiny, jedná se
hlavně o: operační systém Windows a její použití v praxi, Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, tvorba internetových stránek, aplikační
programy. Akce pro měsíc říjen: připojení bez nutnosti zakoupení mikrovlnného zařízení, platíte jen za využití Internetu. Tarif KREDIT 300 Kč
měsíčně. Pro bližší informace o možnostech připojení nás kontaktujte,
ELKOS náměstí J. A. Komenského 31, 0658/666 386, info@elkos.cz,
www.elkos.cz.

AKUSTICKÁ SIGNALIZACE STAVU
SVĚTEL NA VOZIDLE!
• signalizuje akusticky nutnost zapnutí světel před rozjetím vozidla v zimním období (na
letní období je možno signalizaci vypnout instalovaným vypínačem)
• signalizuje akusticky zapnutý stav světel
při opouštění vozidla (trvale, bez závislosti
na letním či zimním období)
• signalizuje akusticky zapnutý stav klíčku
zapalování (trvale, bez závislosti na letním
či zimním období)
Cena: od 280 Kč (i s montáží) nebo jen signalizace zapnutých světel 120 Kč (i s montáží).
! SLEVA na nové zimní pneumatiky 10%
v měsíci říjnu!
Výroba, prodej a montáž:
Šustala Lubomír PNEUSERVIS
Fryčovická 174, Brušperk
Tel.: 0658 666 488
Mobil: 0603 208 670

Občané, kteří chtějí odevzdat příspěvky do
zpravodaje, mohou tak učinit v Informačním
centru Brušperk nejpozději do uzávěrky. O jeho
otištění rozhodne Redakční rada.
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Vyřešíme Vaše problémy!
S podlahou
- položíme, zrenovujeme (parkety, palubky, plovoucí)

Se schody
- namontujeme nové, opravíme staré

S koupelnou
- zrenovujeme, vylepšíme
- dodáme vany, umyvadla, barerie

S topením, vodou, plynem
- v mědi, železe, plastu
- úpravy i nové instalace, včetně projektu

S odpady
- zhotovíme odpady včetně čističek odpadních vod

S penězi
- na všechny práce zajistíme finance (Home Credit, Korfina)

Zapomněli jsme na něco?

Zavolejte nám!
069/6733141
0608 032 828
Martin Pitucha
Vratimov,
Na Vyhlídce 694/15

069/6745113
0608 419 177
Petr Podžorský
Ostrava Zábřeh,
Baranovova 1635/1
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